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ΜΕΧΜΕΤ ΜΕΡΤΖΑΝ

Απόβαση, μάχες
και εκτελέσεις όπως
τις έζησε το 1974
Η συνέντευξη ήταν
πολύωρη και έγινε στο
μικρό διαμέρισμα του
Μεχμέτ Μερτζάν, στην
καρδιά της Κωνσταντινούπολης. Πρόκειται
για τον έφεδρο δεκανέα του τουρκικού στρατού, το 1974, τον οποίο «συναντήσαμε» στις ιστορίες του πεντάχρονου αγνοούμενου από το Παλαίκυθρο, Χριστάκη Γεωργίου και του
16χρονου Κώστα Γιάννακα από τη
Μια Μηλιά, τον οποίο είχε γλιτώσει
από εκτελεστικό απόσπασμα ο Μεχμέτ. Τώρα, πιάνοντας το νήμα από την
αρχή, μας περιγράφει την απόβαση
στην Κερύνεια, την κατάληψη του Δικώμου, εκτελέσεις στο χωριό Συγχαρί κι άλλα συγκλονιστικά που διαδραματίστηκαν τις τραγικές εκείνες πρώτες μέρες της εισβολής. Σελ. 10
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Οι ηγέτες μπαίνουν εξαρχής σε καυτή ζώνη
Κύρια δυσκολία στους όρους αναφοράς αποτελούν οι διαφορετικές ερμηνείες του Πλαισίου Γκουτιέρες
Το τηλεφώνημα της Τζέιν Χολ Λουτ στον
πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Τ/κ ηγέτη
επιβεβαίωσε πως ο Σεπτέμβριος προβλέπεται
πλήρης γύρω από τις εξελίξεις στο Κυπριακό.
Το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας ήταν
ξεκάθαρο πως αναμένονται πλέον έργα που

να αποδεικνύουν και τη βούληση και τη θέληση για λύση σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αυτό φάνηκε και από την τηλεφωνική επικοινωνία με την κ. Λoυτ, η οποία
υπογράμμισε ως προϋπόθεση να υπάρξει
διασφαλισμένο αποτέλεσμα για επανέναρξη

των συνομιλιών. Η κάθοδός της μεταφράζεται
και ως ολοκλήρωση των όρων αναφοράς, οι
οποίοι θα ανακοινωθούν το πιθανότερο μετά
τη Γενική Συνέλευση. Eφόσον υπάρξει κατάληξη στους όρους αναφοράς θα διαφανεί
αν υπάρχει περιθώριο για μία άτυπη πεντα-

Τεράστια καταστροφή στην Αμαζονία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Troika
Laundromat
έχει και ουρά
Λεμπέντεφ
Το δημοσίευμα του OCCRP που συνδέει το
πρώην δικηγορικό γραφείου του Προέδρου
Αναστασιάδη με το ρωσικό δίκτυο ξεπλύματος
μαύρου χρήματος Troika Laundromat ανοίγει
δύσκολο κεφάλαιο για την κυβέρνηση. Άλλοι
βλέπουν στοχοποίηση του προέδρου από συγκεκριμένους κύκλους και άλλοι ένα déjà vu
Μιλόσεβιτς επί Τάσσου. Δεν αποτελεί όμως
και το μόνο δημοσίευμα που καίει. Σελ. 4

ΦΟΙΒΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ

Γίνονται μεγάλες
τομές στην Ελληνική
Στα μέσα Σεπτεμβρίου αναμένεται
να ολοκληρωθεί η πλήρης ενσωμάτωση της πρώην ΣΚΤ στην Ελληνική
Τράπεζα. Ο ανώτατος διευθυντής
Λειτουργικής Υποστήριξης και ανώτατος διευθυντής Ενσωμάτωσης της Ελληνικής Φοίβος Λεοντίου αναφέρει
ότι από τα μέσα του επόμενου μήνα
το κοινό θα μπορεί να εξυπηρετηθεί
απ’ όλα τα καταστήματα. Επεσήμανε
ότι έχουν γίνει αρκετές τομές και θα
γίνουν και άλλες. Οικονομική, σελ. 4

ΕΛΛΑΔΑ

Αμυντική συνεργασία
και πλεονάσματα
Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον
Γάλλο πρόεδρο την περασμένη Πέμπτη στο Ελιζέ. Κύρια θέματα συζήτησης ήταν η αμυντική συνεργασία, αλλά και η μείωση των πλεονασμάτων.
Στη συνάντηση, την υστάτη, παρευρέθη και ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρινό Λε Μερ, και θεωρείται
ενδεικτική του ενδιαφέροντος της
Γαλλίας για την Ελλάδα. Σελ. 16

ΠΑΙΔΕΙΑ

Οι Αξιολογήσεις
στο επίκεντρο
Με νέο πρόσωπο ξεκινά η σχολική
χρονιά και για τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, μιας και το μοντέλο αξιολόγησης των μαθητών εδράζεται στη
φιλοσοφία των εξετάσεων τετραμήνων. Το σχέδιο, που έχει προκαλέσει
την έντονη αντίδραση των εκπαιδευτικών οργανώσεων, της Παιδοβουλής και των μαθητών, τίθεται σε ισχύ
από τον προσεχή Σεπτέμβριο. Σελ. 7

μερή συνάντηση. Το ενδεχόμενο έχει προκαλέσει προβληματισμό στα εμπλεκόμενα
μέρη που μελετούν πώς θα κινηθούν σε μία
τέτοια εξέλιξη. Κινητοποίηση υπάρχει και
στο εσωτερικό με τους πολιτικούς αρχηγούς
να βρίσκονται σε συνεννόηση. Σελ. 3

Νάρκη το Κυπριακό
για την Αγκυρα
Το Εθνικό Κέντρο Διαστημικών Ερευνών της Βραζιλίας που παρακολουθεί μέσω δορυφόρων την εξέλιξη των πυρκαγιών στο τροπικό δάσος της

Αμαζονίας διαβεβαιώνει ότι μέσα στο 2019 έχουν καταγραφεί 39.194 πυρκαγιές. Επιστήμονες κρούουν των κώδωνα του κινδύνου για την καταστροφή της Αμαζονίας, μιας εξαιρετικά πλούσιας σε φυσικούς πόρους περιοχής που παίζει ζωτικό ρόλο στην απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα και στη συγκράτηση του φαινομένου του θερμοκηπίου κάτι εξαιρετικά κρίσιμο λόγω κλιματικής αλλαγής. Η αποψίλωση της Αμαζονίας έχει
επιταχυνθεί απότομα με την άνοδο στην εξουσία του ακροδεξιού Ζαΐρ Μπολσονάρο τον Οκτώβρη του 2018, καθώς η περιστολή των ελέγχων στο
τροπικό δάσος ενθάρρυνε κτηματίες, ιδιοκτήτες ορυχείων και εμπόρους ξυλείας να αποψιλώνουν τεράστιες εκτάσεις παράνομα. Σελ. 23

Ισχυρό πλέγμα
ασφάλειας σε ΑΟΖ
Θετικές οι δηλώσεις Μακρόν
Η ξεκάθαρη στήριξη που πρόσφερε ο πρόεδρος της Γαλλίας στην Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με τις τουρκικές προκλήσεις ενισχύει το πλέγμα ασφάλειας εντός
της κυπριακής ΑΟΖ. Η Λευκωσία αποτιμά
θετικά τις δημόσιες αναφορές Μακρόν σε
μια περίοδο που η Άγκυρα κλιμακώνει την
ένταση στην περιοχή. Σελ. 9

Η Ιταλία σε έντονη
πολιτική περιδίνηση
Παραίτηση κυβέρνησης Κόντε
Την περασμένη Τρίτη ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε υπέβαλε την παραίτησή
του και έτσι η κυβέρνηση συνεργασίας
Λέγκας και Κινήματος 5 Αστέρων διαλύθηκε. Τη βόμβα πυροδότησε ο Ματέο Σαλβίνι, υποβάλλοντας πρόταση μομφής στην
ίδια του την κυβέρνηση. Σελ. 21

Προεδρική τονωτική ένεση στο ΓεΣΥ
Θα εξαρτηθεί από την αποδοχή πρότασης προς ιδιωτικές κλινικές
Η νέα οικονομική πρόταση που ετοιμάζει
ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας και το
κατά πόσο θα επιτρέψει στις ιδιωτικές
κλινικές να αναθεωρήσουν την αρχική
απόφασή τους για μη συμμετοχή θα κρίνει εάν θα χρειασθεί νέα παρέμβαση
του προέδρου της Δημοκρατίας. Πάντως,
ο Νίκος Αναστασιάδης, σύμφωνα με

πληροφορίες της «Κ», έχει διαμηνύσει
πως εάν δεν γεφυρωθεί το χάσμα που
υπάρχει θα παρέμβει ο ίδιος. Σύμφωνα
με πληροφορίες, η πρόταση που επεξεργάζεται ο Οργανισμός Ασφάλισης
Υγείας κινείται στη λογική του μέσου
όρου των αποζημιώσεων από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Σελ. 8

Το μεγάλο ντηλ για το Nicosia Mall
Οι ενοικιαστές θα γίνουν ιδιοκτήτες με δάνειο 80 εκατ. ευρώ
Δίνει δάνειο και ξεφορτώνεται το Nicosia
Mall η Τράπεζα Κύπρου. Στα 80 εκατ.
ευρώ εκτιμάται ότι θα είναι το ύψος του
δανείου το οποίο θα δοθεί στις πέντε κυπριακές εταιρείες οι οποίες εκδήλωσαν
ενδιαφέρον. Ήδη έχει ανοίξει το VDR
και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν
πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες

που αφορούν το εμπορικό κέντρο. Δεν
αποκλείεται να εκδηλωθεί ενδιαφέρον
από άλλους επενδυτές οι οποίοι ήδη δραστηριοποιούνται στην τοπική αγορά. Η
συμφωνία αναμένεται να κλείσει περί τα
μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ θα πρέπει να
λάβει και την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οικονομική, σελ. 4

Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα στην Αν. Μεσόγειο
που έχει να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα ο
Ερντογάν. Eνώ, η απραξία της Άγκυρας έναντι
των Κατεχομένων έγινε αγκάθι για την «κυβέρνηση» Τατάρ, που προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις πλασάροντας το Βαρώσι
ως το μεγάλο τουρκικό πρότζεκτ. Σελ. 5

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Της Αμμοχώστου
Οι εκλογές που πραγματοποιούνται σήμερα για την πλήρωση της θέση του
δημάρχου της κατεχόμενης Αμμοχώστου
εξαιτίας της εκδημίας του Αλέξη Γαλανού
με πέντε υποψηφίους, αποτελούν απόδειξη αποσύνθεσης του πολιτικού μας
τοπίου. Ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία
που η τουρκική πλευρά διακηρύττει ότι
θα μπει στην περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων και θα τη μετατρέψει σε νέο
Μόντε Κάρλο, οι πολιτικές δυνάμεις
στις ελεύθερες περιοχές θα έπρεπε να
συμπράξουν προς μία κατεύθυνση και
με ένα μόνο υποψήφιο. Η κατεύθυνσή
είναι ισχυρή και είναι αυτή που δόθηκε
από το ψήφισμα 550 του Συμβουλίου
Ασφαλείας, που: «Θεωρεί τις απόπειρες
για εποικισμό οποιουδήποτε τμήματος
των Bαρωσίων από άτομα άλλα από
τους κατοίκους τους ως απαράδεκτες
και ζητάει τη μεταβίβαση της περιοχής
αυτής στη διοίκηση των Ηνωμένων
Εθνών». Οτιδήποτε άλλο περισσεύει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Διαχρονικά έργα μαρμαροτεχνίας στην Τήνο
Στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς στην Τήνο εκτίθενται 150 αρχαία αντικείμενα και με ένα βίντεο
σχηματίζουν ένα συναρπαστικό αφήγημα για την καθημερινή ζωή και τα
ταφικά έθιμα στον Μυκηναϊκό πολιτισμό στο Αιγαίο. Ζωή, σελ. 1

ΧΟΡΟΣ

Η χορογράφος Νεφέλη Τσιούτη μιλάει στην «Κ»
Με αφορμή τη διεξαγωγή του 2ου Συμποσίου Επιστήμης Χορού που διοργανώνεται από το Project Breakalign η χορογράφος Νεφέλη Τσιούτη μιλάει στην «Κ» για τον χορό, τους συνήθεις τραυματισμούς και τους στόχους
του Συμποσίου. Ζωή, σελ. 4

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ο Κουεντίν Ταραντίνο σφραγίζει την αλήθεια
Η νέα ταινία του Ταραντίνο «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» μας ταξιδεύει στο
Λος Άντζελες του 1969, σε μια εποχή κατά την οποία η Αμερική και ο κόσμος αλλάζουν οριστικά. Δύο κορυφαίοι σταρ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο και
Μπραντ Πιτ βρίσκονται για πρώτη φορά μαζί. Ζωή, σελ. 11

ZENITH, THE FUTURE OF SWISS WATCHMAKING
DEFY I El Primero 21
1/100th of a second chronograph
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Ο Μ Η Ρ Ο Υ & Σ Ε Β Ε Ρ Η / Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Οι προεδρικές του 2023, οι συμμαχίες
και ο νέος πρόεδρος της Βουλής

Σαν σε ντε ζαβού
Από τον Δεκέμβριο του
1963 που λόγω των διακοινοτικών ταραχών αποχώρησαν από την κυβέρνηση, ο Τ/κ αντιπρόεδρος
και οι τρεις Τ/κ υπουργοί
και από τη Βουλή οι 15 Τ/κ βουλευτές,
όπως επίσης και όλοι οι Τ/κ που κατείχαν
πολιτειακά αξιώματα ή θέση στον δημόσιο τομέα, στην Πολιτεία αυτή που
φέρει την ονομασία Κυπριακή Δημοκρατία, όλα τα checks and balances
(έλεγχοι και ισορροπίες) τέθηκαν υπό
τη διακριτική ευχέρεια ή ήταν πια ζήτημα συνείδησης του κάθε αξιωματούχου αυτής της Πολιτείας, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι και τον
τελευταίο κοινοτάρχη. Όμως η ζωή έχει
αποδείξει ότι ακόμα και πίσω από τα
δεκατρία σημεία του Μακαρίου, το ζητούμενο στην ουσία ήταν η εξουσία να
ελέγχεται μόνο από την πλειοψηφούσα
ε/κ κοινότητα, διότι εξουσία σε ένα κράτος σημαίνει έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών, δηλαδή χρήμα, τουτέστιν διαιώνιση της παρουσίας των
εξουσιαστών. Αυτό ενδεχομένως να
μην αντιμετωπιζόταν αν υπήρχε η διάκριση στις εξουσίες κι αν για παράδειγμα
η δικαιοσύνη λειτουργούσε αποδεσμευμένη από την εκτελεστική εξουσία πράγμα που στην Κύπρο, αποδεδειγμένα
δεν ισχύει. Αφορμή γι’ αυτά που γράφουμε σήμερα δόθηκε από το δημοσίευμα της διεθνούς ειδησεογραφικής
Οργάνωσης OCCRP (Organized Crime
and Corruption Reporting Project), που
συνδέει το πρώην δικηγορικό γραφείο
του προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου
Χρ. Αναστασιάδη και τον ίδιο ως δικηγόρο τότε, με το ρωσικό δίκτυο ξεπλύματος μαύρου χρήματος Troika Laundromat (14/08/2019) στο οποίο το Προεδρικό απάντησε στις 17/08/2019 ως
να επρόκειτο για αβλεψία που δεν έχρηζε
άμεσης αντίδρασης λέγοντας περίπου
ότι πρόκειται για ανώνυμο συκοφαντικό
δημοσίευμα. Το πιο βασικό όμως είναι
ότι απέφευγε εμφανώς να αγγίξει την
ουσία. Τώρα θα πείτε ότι δεν είναι αναγκασμένος ο Νίκος Αναστασιάδης να
αγγίξει την ουσία, αφού υπάρχουν παραδείγματα δημοσίων προσώπων στην
νεότατη ιστορία της Κύπρου, που αποδεδειγμένα ενεπλάκησαν σε μεγάλα
κόλπα χωρίς να τα αγγίξει η δικαιοσύνη.
Θα αναφέρω μόνο μερικά που είναι τοις
πάσι γνωστά. Σκάνδαλο Μιλόσεβιτς για

ξέπλυμα δισεκατομμυρίων. Ο δικηγόρος
και μετέπειτα πρόεδρος της Δημοκρατίας
Τάσσος Παπαδόπουλος, ο πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Αυξέντης
Αυξεντίου και ο CEO της Λαϊκής Τράπεζας και Αθάνατος για ένα φεγγάρι,
Κίκης Λαζαρίδης. Για σκάνδαλο δωροδοκίας, ο πρώην διοικητής της ΚτΚ Χριστόδουλος Χριστοδούλου. Για πλαστογραφία του εγγράφου των απολαβών
της η τέως διοικήτρια της ΚτΚ Χρυστάλλα Γιωρκάτζη. Ο νυν πρόεδρος του
Ανωτάτου Δικαστηρίου Μύρων Νικολάτος και οι παρασκηνιακές του συμφωνίες με τράπεζα για τα αξιόγραφα
της αδελφής και της θυγατέρας του. Το
στόρι της επαγγελματικής συνάφειας
υιών και θυγατέρων μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου με μεγάλα δικηγορικά
Γραφεία, όπως του κ. Πόλυ Πολυβίου,
στόρι το οποίο καταγγέλθηκε από τον
δικηγόρο Νίκο Κληρίδη αδελφό του γενικού εισαγγελέα. Το εξαιρετικά σοβαρό
επεισόδιο στο Κακουργιοδικείο, όπου
ο Π. Πολυβίου εξύβρισε σκαιώς τον γενικό εισαγγελέα, με τον πρόεδρο του
Κακουργιοδικείου να δίνει άφεση αμαρτιών σε όλους ως εάν να είναι ο Υπέρτατος Νόμος! Με όλους αυτούς γύρω
του και όλα αυτά να διαδραματίζονται
στη χώρα που κυβερνά, ενδεχομένως
δικαιολογημένα ο Ν. Αναστασιάδης να
θεωρεί ότι δικαιούται να κάνει ό,τι θέλει
χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένα.
Δυστυχώς όμως ήταν εκείνος που τον
Μάρτη του 2013 έφαγε στα μούτρα το
ντοσιέ της Κάρλα ντελ Πόντε (γενική
εισαγγελέας του ΔΠΔ) που αποδείκνυε
ότι η Κύπρος ήταν πλυντήριο βρώμικου
χρήματος από την εποχή Μιλόσεβιτς
και που ήταν η αφορμή να μας κουρέψουν ασπλάχνως, σύμφωνα με πρόσωπο
που ήταν παρών στις Βρυξέλλες. Τώρα
σαν σε ντε ζαβού βλέπουμε να συμβαίνουν τα ίδια. Την περασμένη Τετάρτη
η OCCRP με ανακοίνωσή της επέμεινε
στην ορθότητα του δημοσιεύματός
της, σημειώνοντας: «Τόσο ο κ. Αναστασιάδης όσο και η δικηγορική εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων όλων των
μετόχων της, είχαν την ευκαιρία να
σχολιάσουν τα ευρήματα της έρευνας
αρκετές εβδομάδες πριν από τη δημοσίευση. Κανένας από αυτούς δεν επέλεξε
να το πράξει». Σας θυμίζει κάτι από
εποχή Μιλόσεβιτς;

paraschosa@kathimerini.com.cy

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ
Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
25 - 8 - 1939

ΣΥΜΦΩΝΟΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ - ΜΟΛΟΤΟΦ: Χθες, υπεγράφη εις την Μόσχαν το γερμανορρωσσικόν σύμφωνον
μη επιθέσεως. Εκ μέρους της Γερμανίας υπέγραψεν ο
υπουργός των Εξωτερικών του Ράιχ Ιωακείμ φον Ρίμπεντροπ και εκ μέρους της Σοβιετικής Ρωσσίας ο επί
των Εξωτερικών επίτροπος Βιατισλάβ Μολότωφ. Η
υπογραφή εγένετο εις το Κρεμλίνον, παρίστατο δε και
ο Ιωσήφ Στάλιν. [...] «Κατά το παρελθόν η Γερμανία και
η Ρωσσία ήσαν
πάντοτε ασθενείς οσάκις
ήσαν εχθραί και
πάντοτε υγιείς
οσάκις ήσαν φίλαι. Η χθεσινή
ημέρα θα έκρινεν αποφασιστικώς περί της
τύχης των δύο εθνών. Ο Φύρερ και ο Στάλιν απεφάνθησαν
υπέρ της φιλίας. Το σύμφωνον [...] αποτελεί στερεάν και
ακλόνητον βάσιν επί της οποίας τα δύο Εθνη θα οικοδομήσουν συνεργαζόμενα στενώς. Η παρούσα στιγμή
είναι ίσως μια από τας σημαντικωτέρας εις την ιστορίαν
των δύο Εθνών. Είχε γίνει μία προσπάθεια κυκλώσεως
της Γερμανίας και της Ρωσσίας και από την κύκλωσιν
αυτήν γεννάται σήμερον η αμοιβαία γερμανορρωσσική
κατανόησις».
ΕΚΚΛΗΣΗ: Τηλεγράφημα εκ Βασιγκτώνος ανήγγειλεν
ότι ο Πρόεδρος Ρούσβελτ διεβίβασεν εις τον εν Ρώμη
πρεσβευτήν των Ηνωμένων Πολιτειών έκκλησίν του
προς τον Βασιλέα της Ιταλίας, όπως ασκήση την επιρροήν
του διά την διατήρησιν της ειρήνης.

Κυριακή 25 Αυγούστου 2019

Ενώ αναμένεται η επίσκεψη του Γκουτιέρες

girl για να διερευνήσει το τοπίο και την προοπτική επανέναρξης του διαλόγου, οι πολιτικοί αρχηγοί φαίνεται να ακολουθούν τις δικές
τους προτεραιότητες και ατζέντες.
Σε κομματικά γραφεία έχει ανάψει η συζήτηση για τις βουλευτικές του 2021, «μια συζήτηση που κάποιοι μετέφεραν στα κόμματα από
τις διακοπές τους» σύμφωνα με όσα μου ανέφερε στέλεχος μεγάλου κόμματος. Σύμφωνα
με το ίδιο στέλεχος, «οι εκλογές για τη δημαρχία της Αμμοχώστου είχαν τις τελευταίες μέρες υποβαθμιστεί αισθητά από κάποιους».

Οι πληροφορίες μου λένε πως οι συζητήσεις

για τις βουλευτικές του 2021, που είναι οι επόμενες σημαντικές εκλογές του τόπου, έχουν
ανάψει για τα καλά τόσο στον ΔΗΣΥ, όσο και
στο ΑΚΕΛ και στο ΔΗΚΟ.
Παρά τη μεγάλη απόσταση που μας χωρίζει
από την άνοιξη του 2021, η ανάγκη για σύμπτυξη συνεργασιών προβάλλει ως αναγκαιό- «Νικόλα, ένα ρητό δεν ξεχνώ ποτέ μου: Γελάει καλύτερα όποιος γελά τελευταίος!».
τητα και για τα τρία μεγάλα κόμματα, με στόχο
ΔΗΣΥ, να στηριχθεί ο Νικόλας από το ΑΚΕΛ για
θηκαν γιατί οι συναντήσεις έγιναν κρυφά και
βεβαίως τις συνεργασίες για τις προεδρικές
την προεδρία της Βουλής. Το γεγονός ότι τα
ποιου ήταν η πρωτοβουλία. Ο Νικόλας, σύμτου 2023. Μια διαδικασία που ξαναζήσαμε
δύο κόμματα συμφώνησαν στον κοινό υποψήστο παρελθόν με εφαλτήριο την ανάδειξη του φωνα πάντα με τη Φωτούλα, υποσχέθηκε να
φιο για την Αμμόχωστο θεωρείται μια πρώτη
δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις «σύντομα,
πρόεδρου της Βουλής.
νίκη, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες επαφές
όταν θα έχουν επιστρέψει όλοι πίσω από τις
και συναντήσεις». Στην ερώτηση κατά πόσον
διακοπές».
Από τον ΔΗΣΥ μαθαίνω πως το κόμμα δεν θα
υπήρξαν αντιδράσεις από ΑΚΕΛικά στελέχη
ήθελε με τίποτα να μείνει στο περιθώριο και ο
για τις συναντήσεις απάντησε: «Βεβαίως και
Φούλης ετοιμάζεται να δραστηριοποιηθεί πο- Η κυρία Γιαννούλα, πάντως, η οποία ως γνωυπήρξαν αντιδράσεις και κάποιος ρώτησε πώς
λύ σύντομα. Η δε Μάνταμ του Φούλη μου απο- στόν ακούει όλα όσα ψιθυρίζονται στους διαθα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με κάποικάλυψε πως ο μεγάλος αρχηγός «δεν πρόκει- δρόμους του ΑΚΕΛ και ακόμη περισσότερα,
ον που κατηγορήσαμε ότι ψήφισε όλα τα αντιται με τίποτα να αφήσει να επαναληφθεί το
ήταν πιο διαφωτιστική. Όπως μου είπε, όντως
λαϊκά νομοσχέδια. Η απάντηση του κυρίου Άντραγικό σκηνικό που οδήγησε στην προεδρία
οι συναντήσεις Άντρου-Νικόλα ήταν δύο και
τρου ήταν πως είναι πολύ νωρίς και να μην
της Βουλής τον Δημήτρη Συλλούρη».
όχι μία, όπως κάποιοι διατείνονται και κάλυπροτρέχουμε. Διευκρίνισε ότι οι συναντήσεις
Στα άλλα δύο κόμματα τα πράγματα είναι πιο
ψαν ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων με αρχή τον
ήταν καθαρά διερευνητικές, δεν έχει ληφθεί
ξεκάθαρα.
νόμο για τις εκποιήσεις, τις εκλογές για την
Αμμόχωστο και τη στήριξη του υποψηφίου του καμία απόφαση και θα πρέπει να βλέπουμε
ΑΚΕΛ Σίμου Ιωάννου, μέχρι το ενδεχόμενο συ- τον στόχο και το μέλλον του κόμματος και όχι
H ΔΗΚΟαναθρεμμένη Φωτούλα μου έλεγε
τις προσωπικές εμπάθειες». Φέρεται να συμνεργασίας των δύο κομμάτων, και άλλων, για
προχθές ότι στο πριγκιπάτο υπήρξε μεγάλη
πλήρωσε μάλιστα: «Ο Χριστόφιας και ο Τάσσος
απομάκρυνση του Αναστασιάδη από την Προαναταραχή που για ορισμένους έφθασε στα
εδρία και του ΔΗΣΥ από την εξουσία. Μάλιστα, κατάφεραν και συνεργάστηκαν μια χαρά και
όρια του πανικού, λόγω της δράσης του πρίγσύμφωνα με τις πληροφορίες της κυρίας Γιαν- δεν θα τα καταφέρουμε εμείς με τον Νικόλα,
κιπα Νικόλαου. Όπως μου εξήγησε, ο πανικός
αν δεχθεί τους όρους μας;».
νούλας, η πρωτοβουλία για την πρώτη συνάνπροκλήθηκε σε όσους δεν γνώριζαν για τις
δύο μυστικές συναντήσεις που ο Νικόλας είχε τηση ήταν του Νικόλα και η δεύτερη του Άντρου. «Φαίνεται να συμφωνήθηκε όπως δοθεί
με τον Άντρο Κυπριανού. Κάποιοι το πληροΥπήρξε, όμως, και ένα στέλεχος που έθεσε
φορήθηκαν από ψιθύρους κομματικών στελε- ως επίσημη δικαιολογία για τις επαφές το θέμία ερώτηση για την οποία δεν πήρε απάντηχών, άλλοι από τα παραπολιτικά των εφημερί- μα των εκλογών για τη δημαρχία Αμμοχώση: «Τι θα γίνει εάν κάνει και ο Φούλης πρόταστου», μου είπε και πρόσθεσε: «ωστόσο, το
δων και άλλοι από ΑΚΕΛικά στελέχη!
ση στον Νικόλα για την προεδρία της Βουλής;»
κύριο θέμα συζήτησης ήταν η προοπτική συ« Όπως καταλαβαίνετε, ο πανικός που προνεργασίας και στις βουλευτικές και στις προκλήθηκε ήταν δικαιολογημένος, όπως και η
ΚΟΥΙΖ: Ποιος πολιτικός αρχηγός μικρού κόμεδρικές εκλογές. Μάλιστα, ο κύριος Άντρος
απορία: Τι στο καλό συζήτησαν Νικόλας και
ματος φέρεται να κάνει επαναπροσέγγιση με
Άντρος;». Κάποιοι μάλιστα ζήτησαν και επίση- πήγε με συγκεκριμένη πρόταση για έναρξη
μεγάλο κόμμα, το οποίο μάλιστα τον υποστήτης συμμαχίας κατά του Αναστασιάδη και του
μα ενημέρωση από τον Νικόλα και διερωτήριξε σε πρόσφατη δημόσια διένεξή του;

Μνήμες Μονεμβασιάς σε μια διεθνή έκδοση με δεκάδες φωτογραφίες
Επιμέλεια: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΟΥΡΝΑΡΑ

O Σερ Γουόλτερ Ράνσιμαν (1903-2000),
ο διαπρεπέστερος βυζαντινολόγος όλων
των εποχών, είχε μία από τις πιο καθοριστικές εμπειρίες του βίου του σε
ηλικία 11 ετών, στο κατάστρωμα της
οικογενειακής θαλαμηγού. Ηταν το
διάσημο «Sunbeam II» των Ράνσιμαν
που η συγκυρία το έφερε πολλές δεκαετίες αργότερα στα χέρια Ελλήνων
μετονομαζόμενο σε «Ευγένιος Ευγενίδης». Ο μικρός είδε για πρώτη φορά
στη ζωή του τη Μονεμβασιά. Αυτό
ήταν! Η έλξη που αισθάνθηκε για τον
βράχο ήταν τέτοια, που κράτησε για
ολόκληρη τη ζωή του και επηρέασε τα
σπουδαστικά και επιστημονικά του
ενδιαφέροντα. Αντίστοιχη έλξη αισθάνθηκε και μια συμπατριώτισσά
του, η Αν Ελντριτζ. Κάθεται απέναντί
μου σε μια ταβέρνα στον Γέρακα Λακωνίας και το πρόσωπό της φωτίζεται
όταν μιλά για τη Μονεμβασιά που τόσο
αγαπά, αλλά κυρίως για το βιβλίο της
που μόλις εξεδόθη από τον οίκο Unicorn
Press με δεκάδες εκπληκτικές φωτογραφίες για τον τόπο αυτό από το 1890
μέχρι τη σύγχρονη εποχή.
Η γεωγράφος, πολεοδόμος και κλασικίστρια Ελντριτζ, μόνιμος κάτοικος
του «Κάστρου» εδώ και χρόνια, ηγείται
της Φωτογραφικής Εταιρείας Μονεμβασιάς, του φορέα που διέσωσε αυτό
το πολύτιμο υλικό. Μου εξηγεί ότι ο
Σύλλογος αποτελείται από Ελληνες
και ξένους που έχουν μεγάλη έγνοια
για τη διατήρηση της μνήμης. Το θέτει
σωστά: σε αυτήν τη μικρή χερσόνησο,

Φωτογραφία από το εξώφυλλο του βιβλίου της Αν Ελντριτζ.

Ιερέας ταΐζει σταφύλι έναν πιτσιρίκο στο κατακαλόκαιρο, 1950.

H χαμογελαστή Αν Ερλντριτζ, που αγαπά τη Μονεμβασιά.

O Μονεμβασίτης Γιάννης Ρίτσος την ώρα που γίνεται γλυπτό.

βαρυφορτωμένη από την Ιστορία, τα
κτίρια συντηρούνται, θα μείνουν στη
θέση τους. Αυτό που κινδυνεύει να
χαθεί είναι οι διηγήσεις των ανθρώπων, τα χνώτα τους μέσα στα στενά
σοκάκια, η καταγραφή του πώς αυτή
η λωρίδα γης κουβάλησε στη ράχη
της γενιές ολόκληρες. Η Ελντριτζ ευαισθητοποιήθηκε στο θέμα των φωτογραφιών, όταν διαπίστωσε μερικά
χρόνια πριν πως όταν ένας ηλικιωμέ-

νος κάτοικος πέθαινε, πολύ συχνά οι
οικογενειακές φωτογραφίες κατέληγαν
στα σκουπίδια. Μαζί με την Ευγενία
Γρηγοράκη, επίσης ιδρυτικό μέλος
της Εταιρείας, η οποία θα βγάλει ένα
βιβλίο αντίστοιχου περιεχομένου στα
ελληνικά από τις εκδόσεις Τέταρτο,
συνέλεξαν 2.000 λήψεις με επισκέψεις
στα σπίτια, σε αρχεία αλλά και μέσω
Διαδικτύου. Το βιβλίο της Ελντριτζ
πρόκειται να παρουσιαστεί στο Ελ-

ληνικό Κέντρο του Λονδίνου στις 12
Σεπτεμβρίου και στη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή της Αθήνας στις 23
του ίδιου μήνα. Είναι προικοδοτημένο
με μικρά αλλά κατατοπιστικά κείμενα,
ένα από τα οποία υπογράφει ο Τζον
Κίτμερ που χρημάτισε πρέσβης του
Η.Β. στην Ελλάδα πρόσφατα και έκανε
το διδακτορικό του στον Ρίτσο. Τίτλος
της έκδοσης: «People, Place, Presence».
Καλοτάξιδο.

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Αρχισυντάκτης: ΑΛΚΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ • Υπεύθυνος Υλης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Iδιοκτησία

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ»
Eκδίδεται σε συνεργασία και μετά από άδεια της εταιρείας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε, 3ος όροφος, 2411 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος
e-mail: info@kathimerini.com.cy Τηλ.: 22472500 Fax: Σύνταξη +357 22472540
Fax: Διαφημιστικό Τμήμα - Μικρές Αγγελίες +357 22472550
Διευθυντής: Α ΛΕΞΗΣ Π ΑΠΑΧΕΛΑΣ

•

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε
τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Διεύθυνση συντάξεως: Κ ΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - Ν ΟΤΗΣ Π ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Καυτός Σεπτέμβρης με την κάθοδο Λουτ
Το πλαίσιο Γκουτιέρες και οι διαφορετικές ερμηνείες ε/κ και τ/κ πλευράς θα αποτελέσουν την κύρια δυσκολία στους όρους αναφοράς
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

τεχόμενα, με τον κ. Ακιντζί, βάσει
δημοσκοπήσεων, να ενισχύεται
μετά και από τις τελευταίες πρωτοβουλίες του στο Κυπριακό. Όπως
αναφέρουν διπλωματικές πηγές
στη Λευκωσία, η προσπάθεια του
κ. Ακιντζί είναι να ισορροπήσει μεταξύ των επιδιώξεων της Άγκυρας,
αλλά και της προσπάθειας για επίλυση του Κυπριακού στη βάση
ΔΔΟ. Το τελευταίο, όπως λέγεται,
διασφαλίστηκε κατά τη συνάντηση
που είχαν οι δύο ηγέτες στις 9 Αυγούστου. Διπλωματικές πηγές της
Λευκωσίας, υπογραμμίζουν πλέον
την προσήλωση της κυβέρνησης
Αναστασιάδη στην επίλυση του
Κυπριακού στο πλαίσιο διζωνικής,
δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Το τηλεφώνημα της Τζέιν Χολ Λουτ
στον πρόεδρο της Δημοκρατίας
και τον Τ/κ ηγέτη, την περασμένη
Δευτέρα, επιβεβαίωσε πως ο Σεπτέμβριος κάθε άλλο από ήσυχος
θα είναι σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις
στο Κυπριακό. Φάνηκε πρώτα και
κύρια από το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας τον περασμένο
Ιούλιο, το οποίο ενθαρρύνει τους
δύο ηγέτες να προχωρήσουν σε
γραπτή ενημέρωση για την πρόοδο
που πραγματοποιείται στο Κυπριακό, στέλνοντας έτσι και το μήνυμα
ότι αναμένονται πλέον έργα που
να αποδεικνύουν και τη βούληση
και τη θέληση για λύση σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Φάνηκε,
όμως, και μέσω της τηλεφωνικής
υπογράμμισης της κ. Λουτ ότι θα
πρέπει να υπάρξει διασφαλισμένο
αποτέλεσμα για επανέναρξη των
συνομιλιών. Αυτό μεταφράζεται
και στο ότι οι όροι αναφοράς θα
αποτελέσουν προϋπόθεση για την
τριμερή συνάντηση στη Νέα Υόρκη
μεταξύ των δύο ηγετών και του
γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο
Γκουτιέρες. Η κατάληξη στους

Η άτυπη πενταμερής, ωστόσο,
φαίνεται να προκαλεί ανησυχίες
και στην Αθήνα, δεδομένης και της
στάσης που τηρεί η Άγκυρα. Όπως
αναφέρουν διπλωματικές πηγές
από την Αθήνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ρωτήσει στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο Αναστασιάδη να του πει τι πραγματικά
θέλει σε ό,τι αφορά το Κυπριακό,

















Η Λευκωσία θεωρεί
προαπαιτούμενο στους
όρους αναφοράς τη
συμπερίληψη του χάρτη
που κατέθεσε ο Μουσταφά Ακιντζί, ενώ η τ/κ
πλευρά θέλει να διασφαλίσει τη θετική ψήφο.

Η Aγκυρα επιδιώκει,
σε ένα ενδεχόμενο δημοψήφισμα, που θα ακολουθήσει, να μην αποτελεί επιλογή η παραμονή
του στάτους κβο, αλλά
ή αποδοχή του σχεδίου
λύσης ή δύο κράτη.

όρους αναφοράς, αλλά και η συνάντηση θα καταδείξει και αν υπάρχει περιθώριο για μία άτυπη πενταμερή συνάντηση. Ένα τέτοιο
ενδεχόμενο έχει ήδη προκαλέσει
προβληματισμό και ανησυχία στα
εμπλεκόμενα μέρη, τα οποία μελετούν τα βήματά τους για το πώς
θα κινηθούν σε μία τέτοια εξέλιξη.

Με διαφοροποιήσεις
Πόσο εύκολο είναι, όμως, το εγχείρημα κατάληξης στους όρους
αναφοράς με δεδομένη και την περιπλάνηση και τις διαφωνίες που
υπήρξαν τα τελευταία δύο χρόνια;
Σύμφωνα με την αποκάλυψη της
«Κ», οι όροι αναφοράς βρίσκονται
σε προχωρημένο επίπεδο και βασίζονται σε τρεις άξονες: Το κοινό
ανακοινωθέν Αναστασιάδη-Έρογλου το 2014 (προνοεί λύση ΔΔΟ
και αποκλείει ένωση με άλλο κράτος, απόσχιση και στην ουσία διχοτόμηση), τις συγκλίσεις μέχρι
και το Κραν Μοντάνα αλλά και το
Πλαίσιο Γκουτιέρες. Όπως αναφέρουν διπλωματικοί κύκλοι, η ε/κ
πλευρά επιδιώκει μία πιο «απλοϊκή»
διατύπωση του Πλαισίου Γκουτιέρες. Κίνηση που όπως λέγεται θα
επισκιάσει κάπως το ζήτημα της

Ανησυχεί η Αθήνα

Ο Eλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με τον Νίκο Αναστασιάδη τον ρώτησε τι πραγματικά θέλει και εξέφρασε την ανησυ-

χία κατά πόσο οι καιροί είναι ώριμοι για μία άτυπη πενταμερή.
θετικής ψήφου που αποτέλεσε αντικείμενο σφοδρής αντιπαράθεσης
μεταξύ των δύο ηγετών. Όπως λένε
κυβερνητικές πηγές, υπάρχει διαφορετική ανάγνωση των δύο πλευρών γύρω από το Πλαίσιο Γκουτιέρες και σε αυτό θα κληθεί να δώσει
απάντηση η κα Λουτ. Η κυβέρνηση
θεωρεί δεδομένη και τη συμπερίληψη του χάρτη που κατέθεσε στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων ο
Μουσταφά Ακιντζί. Η τ/κ πλευρά
θέλει να περιληφθεί το Πλαίσιο
Γκουτιέρες ως διασφάλιση και της
θετικής ψήφου, ενώ ο Τ/κ ηγέτης
θα θέλει να θέσει και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για λύση
του Κυπριακού ούτως ώστε να ικανοποιήσει και την Άγκυρα. Η κα
Λουτ αναμένεται να μείνει κάποιες
μέρες στην Κύπρο για την κατάληξη
των όρων αναφοράς. Όπως εκτιμάται, είτε θα ανακοινώσει τους
όρους αναφοράς, είτε θα αφήσει
να τους ανακοινώσει ο γ.γ. των
Ηνωμένων Εθνών μετά τη Γενική
Συνέλευση στη Νέα Υόρκη.

Μέσω εντάσεων
Αν κάτι τέτοιο επιτευχθεί, ανοίγει ο δρόμος και για την άτυπη πενταμερή. Πάντως, όπως έγραψε ήδη

η «Κ», τα Η.Ε. θεωρούν εκ των ων
ουκ άνευ μια άτυπη πενταμερή για
τον λόγο ότι εκεί όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι στο Κυπριακό (πέντε+1) θα δηλώσουν παρόντες για
την τελική Διάσκεψη, που στην
ουσία θα είναι η ολοκλήρωση της
δουλειάς που έμεινε ατελής στο
Κραν Μοντάνα.
Το ερώτημα είναι πόσο έτοιμα
είναι τα εμπλεκόμενα μέρη για ένα
τέτοιο ενδεχόμενο. Οι τουρκικές
προκλήσεις, που εντείνονται στην
ανατολική Μεσόγειο, είναι κάτι
που ανησυχεί πρώτα και κύρια την
ε/κ πλευρά, τα Ηνωμένα Έθνη και
σίγουρα την Αθήνα. Καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι μόνο τη Δευτέρα
–τη μέρα τηλεφωνικής επικοινωνίας Λουτ– υπήρξαν τρία επεισόδια
παραβάσεων στην Πράσινη Γραμμή, αλλά και η ανακοίνωση του
Τούρκου υπουργού Εξωτερικών
Μεβλούτ Τσαβούσογλου για την
άφιξη του «Όρουτς Ρέις» στην ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτό ακριβώς
το κάδρο των εντάσεων εντάσσεται
και η κίνηση της Άγκυρας να εκδώσει από τον υδρογραφικό σταθμό
Αττάλειας πέντε διαδοχικές οδηγίες
προς ναυτιλλομένους (NAVTEX),
με τις οποίες αναγγέλθηκαν ναυτικά

γυμνάσια και ασκήσεις με πυρά
στην περιοχή όπου ήδη διεξάγονται
γεωτρήσεις από το «Φατίχ», αλλά
και στα νότια του Καστελλόριζου.
Διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν πως η κυβέρνηση θα πρέπει
να χειριστεί λεπτά αυτές τις εξελίξεις. Όπως επισημαίνουν, η ε/κ
πλευρά θέλει επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών το συντομότερο
δυνατό. Αυτό, ωστόσο, που προβληματίζει είναι ότι δεν μπορεί να
μπει σε διαπραγματεύσεις, ενόσω
η Τουρκία πραγματοποιεί γεωτρήσεις εντός της κυπριακής ΑΟΖ.

Να αλλάξει η συνταγή
Ποια όμως θα είναι η στάση της
Άγκυρας σε μία ενδεχόμενη άτυπη
πενταμερή; Όπως ανέφερε και σε
δηλώσεις του στο παρελθόν ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, η Άγκυρα δεν είναι διατεθειμένη να
συνεχίσει με μία συνταγή που απέτυχε. Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται
να θέτει πρώτα συζήτηση του πλαισίου λύσης. Όπως λένε έγκυρες
τ/κ πηγές στην «Κ», η Άγκυρα θέλει,
μαζί με τη διζωνική, δικοινοτική
ομοσπονδία (ΔΔΟ) να μπουν στο
τραπέζι των συνομιλιών τα δύο
κράτη ή η συνομοσπονδία (σε μία

προσπάθεια να διασκεδάσει τις
ενστάσεις της Ε.Ε.). Σε αυτό το
πλαίσιο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση
από πλευράς της Άγκυρας στην
αλλαγή του στάτους κβο, προτάσσοντας ότι δεν είναι βιώσιμο, κάτι
άλλωστε που υπογραμμίστηκε και
στην έκθεση του γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών.

Επιδιαιτησία
Σχετικά με τη διαδικασία ό,τι
δεν συμφωνηθεί μεταξύ των δύο
ηγετών στη συζήτηση του Πλαισίου
Γκουτιέρες, τότε στόχος της Τουρκίας είναι να διευθετηθεί μέσω επιδιαιτησίας των Ηνωμένων Εθνών.
Στο δημοψήφισμα που θα ακολουθήσει στόχος της Τουρκίας είναι
πως η επιλογή δεν θα είναι στήριξη
του Σχεδίου ή παραμονή του στάτους κβο, αλλά αποδοχή του Σχεδίου που θα προκύψει ή δύο κράτη.

Σε δύο βάρκες
Πάντως, η όλη διαδικασία θέτει
ζήτημα για το πώς θα κινηθεί ο
Μουσταφά Ακιντζί. Όπως αναφέρουν τ/κ πηγές, ο Τ/κ ηγέτης θα
πιέσει για χρονοδιάγραμμα. Δεν
θα πρέπει να αγνοηθεί άλλωστε
πως ξεκινά ο προεκλογικός στα Κα-

εκφράζοντάς του μάλιστα την ανησυχία ότι οι συνθήκες ίσως να μην
είναι ώριμες για πενταμερή. Η «Κ»
είχε καταγράψει, μετά την επίσκεψη
Μητσοτάκη, ότι επιχειρήθηκε προσπάθεια να χαμηλώσουν οι προσδοκίες γύρω από μία άτυπη πενταμερή, με τον χαρακτηρισμό περί
«μακρινού σεναρίου». Πολιτικοί
κύκλοι από την Αθήνα εκτιμούσαν
πως η ελληνική κυβέρνηση, δεδομένων και των τουρκικών προκλήσεων, βλέπει με ιδιαίτερη ανησυχία
το να παρευρεθεί αμέσως μόλις
ανέλαβε την εξουσία σε μία πενταμερή κάτω από δύσκολες συγκυρίες και με την Τουρκία να κορυφώνει τις προκλήσεις, δημιουργώντας τετελεσμένα. Σε ό,τι αφορά
βεβαίως το Κυπριακό, εκτιμάται
πως η Τουρκία δεν είναι έτοιμη να
εμπλακεί σε διάλογο και με δεδομένες τις τελευταίες αναφορές του
Τούρκου υπουργού Εξωτερικών
Μεβλούτ Τσαβούσογλου για σχέδιο
β΄ και αλλαγή πλαισίου λύσης, η
Αθήνα θέλει να αποφύγει να βρεθεί
ενώπιον συζήτησης για αλλαγή
πλαισίου λύσης και δύο κρατών,
και για το τι συνεπάγεται για την
Κύπρο αλλά και για το τι θα επακολουθήσει στο εσωτερικό.

Το τετ α τετ Aντρου - Νικόλα
με ανησυχίες στο Κυπριακό
Το εσωτερικό μέτωπο είναι κάτι
που προβληματίζει και την κυβέρνηση. Ανώτατες κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για ανάγκη λεπτών
χειρισμών, ούτως ώστε να αποφευχθούν οι εντάσεις και στο εσωτερικό μέτωπο. Σε αυτό το πλαίσιο,
όπως επισημαίνουν, προσέχουν
στο πώς τοποθετούνται απέναντι
στις τουρκικές προκλήσεις, ούτως
ώστε να αποφευχθεί η όποια κριτική από πλευράς του ΑΚΕΛ, ότι η
κυβέρνηση θέλει να αποφύγει τις
διαπραγματεύσεις. Την ίδια στιγμή,
όπως λένε οι ίδιες πηγές, η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να
συρθεί σε διαπραγματεύσεις στην
κορύφωση των τουρκικών προκλήσεων εντός της κυπριακής ΑΟΖ.
Κάτι που θα ενισχύσει την κριτική
από πλευράς του ενδιάμεσου χώρου. Όσο όμως το Προεδρικό προσπαθεί να βρει τη χρυσή τομή, η
αντιπολίτευση φαίνεται πως προσπαθεί να εντοπίσει σημεία συ-









ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ
παρουσιάζουν σημαντικές διαφωνίες στο
Κυπριακό, ωστόσο, ανησυχούν στο ενδεχόμενο
αλλαγής του πλαισίου
λύσης και κάτι τέτοιο
ενδεχομένως να αποτελέσει το κοινό τους σημείο.
νεννόησης. Η «Κ» είχε αναφέρει
προ μηνών τις συναντήσεις συνεννόησης μεταξύ Άντρου Κυπριανού και Νικόλα Παπαδόπουλου με
αφορμή το Κυπριακό. Μία τέτοια
συνάντηση Άντρου - Νικόλα πραγματοποιήθηκε ξανά, μετά τη σύσκεψη αρχηγών στις αρχές του Αυγούστου.
Αντικείμενο της συζήτησης

ήταν, όπως αναφέρουν κομματικές
πηγές, το Κυπριακό και η ανησυχία
που εξέφρασαν για τις εξελίξεις
και το ενδεχόμενο αλλαγής του
πλαισίου λύσης. Και οι δύο φαίνεται
να επιβεβαίωσαν πως δεν έχουν
εμπιστοσύνη στον Νίκο Αναστασιάδη. Το ερώτημα είναι μέχρι πού
μπορεί να υπάρξει συνεννόηση
και κατά πόσο ένα κοινό μέτωπο
ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ ιδιαίτερα στο Κυπριακό, είναι εφικτό. Οι διαφωνίες είναι
εμφανείς, άλλωστε, τόσο σε ό,τι
αφορά το κοινό ανακοινωθέν του
2014, όσο και στο πλαίσιο Γκουτιέρες. Για το ΑΚΕΛ το πλαίσιο
Γκουτιέρες αποτελεί επιτυχία, ενώ
για το ΔΗΚΟ, αποτελεί κόκκινο
πανί. Η συνάντηση, πάντως, των
δύο και η αποκάλυψη της «Σημερινής» για συνάντηση τους και συνεργασία στις προεδρικές εκλογές
του 2023, δεν άφησε αδιάφορη
την κυβέρνηση. Οι μέχρι τώρα διαβεβαιώσεις θέλουν τους δύο άντρες

Άντρος Κυπριανού και Νικόλας Παπαδόπουλος συναντήθηκαν μετά τη σύσκεψη αρχηγών και συμφώνησαν στο ότι δεν

έχουν εμπιστοσύνη στις κινήσεις του Νίκου Αναστασιάδη.
να μην έχουν συζητήσει καθόλου
τις προεδρικές εκλογές, αλλά να
βρίσκονται στην αναζήτηση κοινής
πορείας. Με δεδομένο ότι η συνάντηση έγινε κατόπιν πρωτοβουλίας του γ.γ. του ΑΚΕΛ, δίδεται και

η ερμηνεία πως ο Άντρος Κυπριανού δεν ετοιμάζεται για συνταξιοδότηση σε λίγους μήνες με την
πραγματοποίηση του εκλογικού
συνεδρίου του ΑΚΕΛ και επιδιώκει
να κτίσει γέφυρες. Το κατά πόσο

αυτή η κοινή πορεία θα βρεθεί μεταξύ ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ θα φανεί στη
συνέχεια και σίγουρα θα εξαρτηθεί
κατά πολύ από το πώς θα κινηθεί
ο Νίκος Αναστασιάδης από τον
Σεπτέμβριο και μετά.
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Η κρίση Troika
Laundromat
δεν έχει κλείσει

Οι υπηκοότητες
και το κεφάλαιο
Λεμπέντεφ
Η κυβέρνηση αναμένεται

Στη μέγγενη νέου πολιτικού τυφώνα το
Προεδρικό, με άγνωστες τις προεκτάσεις
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Λένε πως όταν μαλώνουν δύο ελέφαντες την πληρώνουν τελικά τα
μυρμήγκια. Το κατά πόσο ο Νίκος
Αναστασιάδης αποτελεί το μυρμήγκι και συνεπώς το θύμα στον
σκληρό αυτό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑΡωσίας, με αφορμή και τα δημοσιεύματα που συνδέουν τον ίδιο και
το πρώην δικηγορικό του γραφείο
με το ρωσικό δίκτυο ξεπλύματος
μαύρου χρήματος Troika Laundromat είναι κάτι που επιδέχεται πολλών ερμηνειών και συζητήσεων.
«Τα μυρμήγκια οφείλουν να αντιλαμβάνονται το μέγεθός τους και
κυρίως να παίζουν προσεκτικά και
ηθικά, αποφεύγοντας κακοτοπιές








Το Προεδρικό άργησε
λίγες μέρες να αντιδράσει,
παρασυρόμενο από τη
θερινή ραστώνη, ενώ οι
βολές του στα ΜΜΕ προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων για επέμβαση στην
ελευθερία του Τύπου.
που στοιχίζουν», σημειώνουν στα
κομματικά πηγαδάκια, θεωρώντας
πως κάθε άλλο από άδικα είναι όλα
όσα βγαίνουν προς τα έξω. «Ήταν
θέμα χρόνου», αναφέρουν πολιτικοί
κύκλοι, εκφράζοντας την ανησυχία
πως τα δημοσιεύματα είναι αρχή
δεινών για την αξιοπιστία της Κύπρου και πληγή στο θέμα ανεξαρτησίας της. Σε αυτό το πλαίσιο το
ΑΚΕΛ βγήκε πρώτο, πιέζοντας τον
πρόεδρο της Δημοκρατίας για πειστικές απαντήσεις που θα διώξουν
τις όποιες σκιές. Ο νέος πονοκέφαλος της κυβέρνησης που δεν
φαίνεται να έχει λήξει, ωστόσο,
όπως λένε από την επόμενη εβδομάδα θα ληφθούν μέτρα που επιχειρούν να εκτονώσουν την κρίση.

Στην αστική ραστώνη
Το δημοσίευμα της πλατφόρμας
OCCRP που συνδέει το πρώην δικηγορικό γραφείο του προέδρου

της Δημοκρατίας Νίκου Χρ. Αναστασιάδη και τον ίδιο ως δικηγόρο
τότε, με το ρωσικό δίκτυο ξεπλύματος μαύρου χρήματος Troika Laundromat διέκοψε με καθυστέρηση
λίγων ημερών τη θερινή ραστώνη.
Και λέμε θερινή ραστώνη δεδομένου ότι δημοσιεύθηκε μία μέρα
πριν από τον Δεκαπενταύγουστο
με το Προεδρικό να βρίσκεται σε
καθεστώς ημιαργίας. Υπήρξαν πολιτικοί κύκλοι και πέριξ του Προεδρικού που είδαν πως η χρονική
συγκυρία, παραμονή του Δεκαπενταύγουστου που κυκλοφόρησε το
δημοσίευμα, δεν ήταν καθόλου τυχαία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
τους, στόχος ήταν να αποφευχθεί
η όποια απάντηση από την κυβέρνηση.
Το κατά πόσο κάτι τέτοιο ισχύει
είναι λίγο θολό, δεδομένου ότι και
το Προεδρικό, αλλά και το δικηγορικό γραφείο κλήθηκαν από την
πλατφόρμα να τοποθετηθούν και
το απέφυγαν. Όπως αναφέρουν πολιτικοί κύκλοι, το γεγονός ότι το
δημοσίευμα αφορούσε είδηση που
είχε να κάνει με το 2008 ενδεχομένως να υποτιμήθηκε από το Προεδρικό και κατ’ επέκταση να αγνοηθεί. Ενδεικτικό ότι οι πρώτες τοποθετήσεις έκαναν λόγο για ανώνυμο συκοφαντικό δημοσίευμα.

Τα αντανακλαστικά
Σε αντίθεση με το Προεδρικό,
η Εζεκία Παπαϊωάννου έδειξε να
έχει γρηγορότερα αντανακλαστικά,
θέτοντας από την αρχή ζήτημα για
τα περί ύποπτων διαδρομών και
καλώντας τον πρόεδρο να δώσει
εξηγήσεις. Το γεγονός πως η είδηση
αναδημοσιεύθηκε από τον «Πολίτη»
και τη «Χαραυγή», αλλά και οι αναδημοσιεύσεις στα κοινωνικά μέσα
δικτύωσης ώθησαν το Προεδρικό
και το δικηγορικό γραφείο να τοποθετηθούν λίγες μέρες αργότερα,
χαρακτηρίζοντας το δημοσίευμα
λιβελλογράφημα. Ο πρόεδρος, μέσω
του κυβερνητικού εκπροσώπου,
εξέφρασε τη λύπη του για την αναδημοσίευση του εν λόγω δημοσιεύματος από τα εγχώρια ΜΜΕ, ενώ
το πρώην δικηγορικό γραφείο του
Νίκου Αναστασιάδη δεν παρέλειψε
να αφήσει αιχμές ότι θα κινηθεί

Eνα déjà vu του κεφαλαίου Μιλόσεβιτς επί Τάσσου Παπαδόπουλου έπαθαν κυβερνητικοί κύκλοι, με την αντιπολίτευση
να καταγγέλλει δυσφήμιση της Κύπρου από την όλη υπόθεση.
νομικά. Ενδεικτικό ότι και μέλη
του Προεδρικού, όπως ο διευθυντής
του γραφείου Τύπου του προέδρου
Βίκτωρας Παπαδόπουλος, αναδημοσίευσαν την είδηση που ήθελε
το δικηγορικό γραφείο «Νίκος Χρ.
Αναστασιάδης» να κινείται νομικά
εναντίον των εγχώριων ΜΜΕ, δίδοντας σε κάποιους την εντύπωση
πως συμφωνούν με την κίνηση.
Το σίγουρο πως η ενόχληση Προεδρικού με τα ΜΜΕ, αλλά και η
απάντηση περί λιβελλογραφήματος
κάθε άλλο παρά εκτόνωσε την κρίση, με πολιτικές δυνάμεις, δημοσιογραφικούς κύκλους και μερίδα
της κοινωνίας να κατηγορούν την
κυβέρνηση για κατάφωρη επέμβαση στα ΜΜΕ. Ώθησε την πλατφόρμα OCCRP να δώσει περαιτέρω
στοιχεία για το όλο ζήτημα, αφήνοντας εν πολλοίς εκτεθειμένες
τις δύο πλευρές που έκαναν λόγο
για λιβελλογράφημα.

Σε δύο βάρκες και οι συνέπειες
«Η περίοδος που βγήκε το δημοσίευμα δεν είναι καθόλου τυχαία» επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, οι
οποίες βλέπουν προσπάθεια στοχοποίησης του προέδρου. Για ποιο
λόγο, όμως, και ποιος να θέλει να
κτυπήσει τον Ν. Αναστασιάδη; «Η
Κύπρος πληρώνει την πολιτική που
ακολουθούσε ως τώρα, ισορροπώντας σε δύο βάρκες» απαντούν στο
παρασκήνιο. Κυβερνητικοί κύκλοι
εξέφρασαν τη δυσφορία τους για το
γεγονός ότι το εν λόγω δημοσίευμα
βγαίνει σε μία περίοδο που η Κύπρος
θέλει να ενισχύσει τις σχέσεις της
με τις ΗΠΑ και να έχει κατ’ επέκταση
στήριξη στις εξελίξεις που αναμένονται στο Κυπριακό. Αυτή η επι-









Καθόλου τυχαία δεν
θεωρούν στην κυβέρνηση τη συγκυρία, με κάποιους να βλέπουν πως
πληρώνει την πολιτική
της να πατά για καιρό
ανάμεσα σε ΗΠΑ- Ρωσία.
δίωξη φάνηκε άλλωστε με το νομοσχέδιο Ρούμπιο - Μενέντεζ για το
οποίο η κυβέρνηση δέχτηκε δριμεία
κριτική από το ΑΚΕΛ. Το γεγονός
ότι ανάμεσα στους υποστηρικτές
της πλατφόρμας που δημοσίευσε

το άρθρο είναι και το γραφείο στήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προκάλεσε
σχετική ανησυχία. Οι ίδιοι πάντως
κύκλοι υποστηρίζουν πως η Κύπρος
έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις
υποδείξεις της Δύσης. Αλησμόνητη
η κάθοδος της αμερικανικής μονάδας
καταπολέμησης του χρηματοοικονομικού εγκλήματος (FinCEN) και
του γραφείου ελέγχου ξένων περιουσιακών στοιχείων (OFAC) που
υπάγονται στο Υπ. Οικονομικών
των ΗΠΑ τον περασμένο Νοέμβριο,
τα οποία έβαλαν στο μικροσκόπιο
συγκεκριμένα δικηγορικά γραφεία
για να διαπιστώσουν τη σχέση με
συγκεκριμένους Ρώσους ολιγάρχες.

Οι διαστάσεις που πήρε το όλο
θέμα, έκανε πάντως κάποιους από
τους παροικούντες το Προεδρικό
να βιώσουν ένα déjà vu των όσων
προηγήθηκαν επί Τάσσου Παπαδόπουλου γύρω από το κεφάλαιο
Μιλόσεβιτς με τη συμμετοχή του
δικηγορικού γραφείου του πρώην
προέδρου στην εξαγωγή συναλλάγματος από το κεντρικό κατάστημα της «Μπεογκράντσκα Μπάνκα» στο Βελιγράδι σε 8 υπεράκτιες
εταιρείες στην Κύπρο. Αν και κύκλοι
του ενδιάμεσου χώρου δεν βλέπουν
κανένα συσχετισμό, πολλοί είναι
εκείνοι που θεωρούν ότι αυτή ακριβώς η υπόθεση ήταν και ο λόγος
που το ΔΗΚΟ κράτησε χαμηλούς
τόνους στην όλη υπόθεση. Υπήρξαν
πάντως οι κυβερνητικές πηγές που
είδαν με ανησυχία για το πώς εξελίχθηκε η συζήτηση, αλλά και την
επικοινωνιακή γραμμή της κυβέρνησης. Όπως λέγεται, το Προεδρικό

έπρεπε να απαντήσει αμέσως και
να κλείσει συνοπτικά το θέμα, θυμίζοντας πως αποτελεί ιστορία δέκα
και πλέον ετών. Η αλήθεια είναι
πως μετά και την επίθεση του ΑΚΕΛ
η κυβέρνηση βγήκε στην αντεπίθεση θυμίζοντας πως η κυβέρνηση
Χριστόφια εφάρμοζε την πολιτική
των πολιτογραφήσεων και πως ο
Ρώσος ολιγάρχης Αλεξάντερ Αμπράμοφ πήρε κυπριακό διαβατήριο
όσο ήταν υπουργός Εσωτερικών
ο Νεοκλής Συλικιώτης με τον τελευταίο να ανταπαντά πως η υπηκοότητα εγκρίθηκε μέσω αυστηρών
κριτηρίων και πως εκείνο που ελέγχεται από το δημοσίευμα της πλατφόρμας είναι ύποπτες διαδρομές
χρήματος που συνδέονται με το
τότε δικηγορικό γραφείο του προέδρου και με τον πελάτη τους.
Στο Προεδρικό επιμένουν πάντως στη γραμμή πως αποτελεί «παλιά είδηση» και λένε με νόημα πως

να λάβει μέτρα για εκτόνωση της κρίσης από τη βδομάδα που μπαίνει με στόχο
να διαλυθούν και οι όποιες
σκιές έχουν σκεπάσει το
Προεδρικό. Το ερώτημα είναι κατά πόσο θα διαλυθούν ή θα ενταθούν το επόμενο διάστημα. Ήδη δημοσίευμα που αναρτάται στην
ιστοσελίδα του δημοσιογράφου John Helmer, ο
οποίος ζει και εργάζεται
στη Μόσχα, αναφέρεται σε
αγωγή που κατέθεσε ο Λεονίντ Λεμπέντεφ ύψους 2
δισ. δολαρίων εναντίον των
πρώην συνεταίρων του.
Στην υπόθεση, βάσει του
δημοσιεύματος, ο Λεμπέντεφ και το δικηγορικό γραφείο που τον εκπροσωπεί,
το «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης», φέρεται να κράτησαν
μυστικό από τα κυπριακά
δικαστήρια το ότι έχει αποκτήσει κυπριακό διαβατήριο, το οποίο όπως φαίνεται έλαβε το 2011.
Στην υπόθεση τίθεται ζήτημα ψευδορκίας και εμπλοκής σε παράτυπη μετακίνηση χρημάτων από Κύπρο
και Ελβετία στις ΗΠΑ. Στο
δημοσίευμα αναφέρεται
ως εκπρόσωπος του κ.
Λεμπέντεφ ο διευθυντής
του δικηγορικού γραφείου
«Νίκος Χρ. Αναστασιάδης»
Θεοφάνης Φιλίππου, ο
οποίος δεν έκανε κανένα
σχόλιο από τον καιρό που
άρχισε η δίκη.

αν υπήρχε οτιδήποτε μεμπτό θα
έβγαινε κατά την προεκλογική περίοδο κατά την οποία όπως υπογραμμίζεται ο Νίκος Αναστασιάδης
κατάφερε να εκλεγεί με 57%. «Είναι
γνωστό σε όλους πως εργάζονταν
τα 20-30 μεγάλα δικηγορικά γραφεία της Κύπρου», λένε οι ίδιες πηγές ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει, ωστόσο, τίποτα παράνομο στην
όλη διαδικασία.
Ό,τι δεν είναι παράνομο δεν
σημαίνει πως είναι και ηθικό, λέει
η λαϊκή ρήση και ακριβώς αυτό
φαίνεται να φέρνει την κυβέρνηση
σε στενωπό, με άγνωστες τις πολιτικές προεκτάσεις, τόσο για την
κυβέρνηση όσο και για τον ίδιο
τον πρόεδρο. Καθόλου τυχαίες και
οι τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης
περί διεθνούς διασυρμού, με πολιτικούς κύκλους να επισημαίνουν
ότι το κύρος της Κύπρου έχει πληγεί
ανεπανόρθωτα.

Τα σενάρια της στοχοποίησης
Η όλη υπόθεση βεβαίως δεν μένει
στις ΗΠΑ, αλλά περιπλέκεται κατά
πολύ. Στο κάδρο που για άλλους
αποτελεί συνωμοσιολογία για άλλους υπαρκτό σενάριο στοχοποίησης λέγεται πως μπαίνει και ο
γνωστός Βρετανός οικονομικός
παράγοντας Μπιλ Μπράουντερ
που ζει στις ΗΠΑ και πραγματοποιεί εκστρατεία εναντία στο
Κρεμλίνο και το ρωσικό οργανωμένο έγκλημα. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Politico ανέφερε
πως το ρωσικό οργανωμένο έγκλημα έχει διεισδύσει πλήρως
στα νομικά όργανα στην Κύπρο.
Η πρόσφατη μάλιστα απόφαση
του κυπριακού δικαστηρίου που









Στο κάδρο μπαίνει η
υπόθεση Μπράουντερ,
με κύκλους να θεωρούν
πως βρίσκεται πίσω από
τη στοχοποίηση και
άλλους να κάνουν λόγο
για συνωμοσιολογίες.
η κυβέρνηση συνεργάζεται με τις
ρωσικές αρχές για την υπόθεση
εναντίον του, ενίσχυσε τις φωνές
στο πολιτικό σκηνικό που βλέπουν
εμπλοκή Μπράουντερ.
Υπάρχουν βεβαίως και οι πο-

λιτικοί κύκλοι που βλέπουν πίσω
ρωσικό δάκτυλο και σχετίζεται
με τη στροφή της Κύπρου προς
τις ΗΠΑ.
Ενδεικτικό ότι σύμφωνα με
πολιτικές πηγές που έχουν καλές
διασυνδέσεις με τη Ρωσία, αναφέρουν πως το Κρεμλίνο έχει ενοχληθεί σφόδρα, όχι μόνο με το
νομοσχέδιο Ρούμπιο – Μενέντεζ,
αλλά και με το γεγονός ότι ενώ ο
πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε
υποσχεθεί να λύσει το ζήτημα εγκλωβισμού ρωσικών κεφαλαίων
στην «FBME», που είχαν μπει με
στόχο την οικοδόμηση ναού στη
Λεμεσό, κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμη διευθετηθεί.
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Στο «ναρκοπέδιο» του Κυπριακού η Aγκυρα

Πολλά και σημαντικά είναι τα ανοιχτά μέτωπα στην Ανατολική Μεσόγειο που έχει να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα ο Ερντογάν
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Με διπλωματικό και κοινωνικοοικονομικό «ναρκοπέδιο» παρομοιάζουν
έμπειροι Τούρκοι διπλωμάτες και
αναλυτές το Κυπριακό και τα ζητήματα που σχετίζονται με αυτό. Οι
Τούρκοι αναλυτές αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στις εξελίξεις που
«τρέχουν» σε πολλά μέτωπα και τονίζουν ότι το Κυπριακό και σε γενικές
γραμμές οι εξελίξεις και οι νέες ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο
έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν
τις ευαίσθητες ισορροπίες στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο και τις στρατηγικές του τουρκικού Υπουργείου
Εξωτερικών για σειρά ζητημάτων.
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, λαμβάνοντας υπόψη του την
σοβαρότητα της όλης κατάστασης
και εν μέσω γενικευμένης πολιτικής
και διπλωματικής «καταιγίδας», την
οποία αντιμετωπίζει η Τουρκία, κάλεσε εκτάκτως αυτήν την εβδομάδα
στην Άγκυρα τους εκπροσώπους
της «κυβέρνησης» για να θέσει επί
τάπητος σειρά ζητημάτων. Μεταξύ
αυτών ήταν και το Κυπριακό και η
νέα οικονομική συμφωνία Άγκυρας-τ/κ πλευράς και όπως τονίζεται
στην «Κ»: «Με λανθασμένες στρατηγικές οδηγηθήκαμε σε αδιέξοδο
σε πολλά μέτωπα. Στο Κυπριακό
βρεθήκαμε μέσα σε ένα ναρκοπέδιο.
Η απελευθέρωσή μας από αυτό θα
εξαρτηθεί από πολύ λεπτούς, ευαίσθητους χειρισμούς κατά το επόμενο
διάστημα».

Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα
Στο Κυπριακό από την περίοδο
του Κραν Μοντάνα, η Άγκυρα προβάλλει την άποψη ότι πλέον έχει έρθει η στιγμή για να συζητηθούν διεξοδικά όλα τα ενδεχόμενα και σενάρια. Δίχως να αποκλείει το ομοσπονδιακό μοντέλο, η τουρκική

Κριτική για ΑΟΖ
Η τουρκική κυβέρνηση δεν δέ-

Από την περίοδο του Κραν Μοντάνα, η Άγκυρα προβάλλει την άποψη ότι πλέον έχει έρθει η στιγμή για να συζητηθούν διεξοδικά όλα τα σενάρια.








Η «κυβέρνηση» Ερσίν
Τατάρ για να διασκεδάσει
τις εντυπώσεις, και ευρισκόμενη αντιμέτωπη με
την απραξία της Aγκυρας,
προσπαθεί να προσελκύσει το δημόσιο ενδιαφέρον σε ζητήματα όπως
το άνοιγμα του Βαρωσιού.
πλευρά τάσσεται υπέρ μιας «out of
the box» διαδικασίας και στο πλαίσιο
αυτής της επιμονής η Άγκυρα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επικείμενη, σχεδιαζόμενη άτυπη πενταμερή διάσκεψη. «Το ζήτημα είναι
αν αυτή η τακτική λειτουργεί, αν

φέρνει θετικά αποτελέσματα ή όχι»,
επισημαίνουν στην «Κ» πηγές. «Οι
δηλώσεις του τύπου ‘να συζητήσουμε εναλλακτικά σχέδια’ μέχρι στιγμής
δεν έχουν βρει αποδέκτη στο διεθνές
σκηνικό. Ο ΟΗΕ επιμένει και το εννοεί: Η ομοσπονδιακή λύση αποτελεί
μονόδρομο», τονίζεται, προσθέτοντας: «Η Άγκυρα σήμερα συνειδητοποιεί ότι δεν έχει άλλη επιλογή παρά
να συνεχίσει την προσπάθεια για
την ομοσπονδιακή λύση. Μόνο που,
σε περίπτωση φτάσουμε στο τελικό
στάδιο και μια από τις πλευρές δεν
αποδεχθεί την τελική λύση, τότε θα
είμαστε σε θέση να αναζητήσουμε
εναλλακτικές φόρμουλες και ενδεχομένως την αναγνώριση της ΤΔΒΚ».

Το αβέβαιο μέλλον των Τ/κ
Η κυβέρνηση Ερντογάν δέχεται
για πρώτη φορά κριτική στο εσω-

τερικό για το Κυπριακό, σε μια περίοδοι Τουρκοκύπριοι εμφανίζονται
όλο και περισσότερο πιο αβέβαιοι
για το μέλλον τους. Αυτή η εξέλιξη
δεν περνά απαρατήρητη στην Άγκυρα, στην οποία, σύμφωνα με
πληροφορίες της «Κ», η αξιωματική
αντιπολίτευση ετοιμάζεται να ανοίξει το κεφάλαιο της κρίσης που
υπάρχουν μεταξύ Τουρκίας και
Τ/κ, στα χρόνια της διακυβέρνησης
του ΑΚΡ.
Όπως υπογράμμισε την προηγούμενη εβδομάδα ο αρχηγός της
τ/κ αξιωματικής αντιπολίτευσης,
Τουφάν Έρχιουρμαν, παρά την
υπογραφή της νέας οικονομικής
συμφωνίας στις 20 Ιουλίου, η τ/κ
πλευρά μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει
την παραμικρή οικονομική βοήθεια
από την Άγκυρα. Ο κ. Ερντογάν κάλεσε στην Άγκυρα τ/κ αντιπροσω-

πεία για να συζητηθεί αυτό το θέμα,
προτού η αξιωματική αντιπολίτευση
εξαπολύσει μετωπική επίθεση.
Σύμφωνα με τον κ. Έρχιουρμαν,
αρχικά ανακοινώθηκε ότι με βάση
τη νέα συμφωνία, η Τουρκία ήταν
έτοιμη να παραδώσει στους Τ/κ ένα
σημαντικό κονδύλι ως οικονομική
βοήθεια. Στη συνέχεια έγινε γνωστό
ότι τελικά στα Κατεχόμενα θα λάβουν τα 2/3 του αρχικού ποσού.
Έναν μήνα μετά τη συμφωνία η
Άγκυρα δεν έχει προχωρήσει ακόμη
στην απελευθέρωση του σχετικού
κονδυλίου. Έτσι, η «κυβέρνηση»
του Ερσίν Τατάρ για να διασκεδάσει
τις εντυπώσεις, και ευρισκόμενη
αντιμέτωπη με την απραξία της
Άγκυρας, προσπαθεί να προσελκύσει το δημόσιο ενδιαφέρον σε
άλλα ζητήματα, όπως είναι το θέμα
ανοίγματος του Βαρωσιού.

χεται πλέον αποκλειστικά κριτική για τα βήματά της στο Κυπριακό. Οι κινήσεις της κυβέρνησης στην κυπριακή ΑΟΖ
έχουν ως αποτέλεσμα την έντονη αντίθεση της αξιωματικής
αντιπολίτευσης. Για πρώτη φορά, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό
Κόμμα (ΡΛΚ) βάλλει κατά της
κυβέρνησης με αφορμή τα όσα
συμβαίνουν στην Αν. Μεσόγειο.
Το ΡΛΚ, το δεύτερο μεγαλύτερο
κόμμα της Τουρκίας, το οποίο
σημείωσε εντυπωσιακά αποτελέσματα στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, έχει διαφορετική
άποψη. Όπως εξηγεί σε δημόσια παρέμβαση της η ηγεσία του
ΡΛΚ σχετικά με τις εξελίξεις
στην Αν. Μεσόγειο, όπως και σε
άλλα ζητήματα της εξωτερικής
πολιτικής, έτσι και στο ζήτημα
της κυπριακής ΑΟΖ η στρατηγική της κυβέρνησης Ερντογάν
έχει σημειώσει παταγώδη αποτυχία. Η Τουρκία όχι μόνο δεν
κατάφερε να εξασφαλίσει τη
θέση της στη νέα ενεργειακή
σκακιέρα, αλλά ταυτόχρονα
όλες οι πρωτοβουλίες που έλαβε απέτυχαν. «Για ποιο λόγο η
Τουρκία δεν συμμετέχει στο
Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Αν.
Μεσογείου», αναρωτιέται το
κόμμα. Το τρίτο μεγαλύτερο
κόμμα, το Δημοκρατικό Κόμμα
των Λαών (ΔΚΛ), το οποίο υποστηρίζουν κυρίως οι Κούρδοι
και η τουρκική Αριστερά, είναι
το μοναδικό που δεν εγκρίνει
στο σύνολό τους όλες τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει σήμερα η
Άγκυρα στην κυπριακή ΑΟΖ.
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Φοβούνται
την αποχή
στις εκλογές
Αμμοχώστου
Το ΑΚΕΛ ελπίζει να επανακτήσει τη
δημαρχία, ενώ ο ΔΗΣΥ κρατά αποστάσεις
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Το μέγεθος της αποχής είναι αυτό
που φοβούνται στην εκλογική μάχη
που πραγματοποιείται σήμερα για
τη δημαρχία της Αμμοχώστου.
Αναμφίβολα πρόκειται για μία ιδιαίτερα ιδιόμορφη εκλογική διαδικασία. Αφενός γιατί οι εκλογές
πραγματοποιούνται εντός του καλοκαιριού με τους πλείστους να
απουσιάζουν σε διακοπές και τα
κομματικά επιτελεία κατ’ επέκταση
να υπολειτουργούν. Αφετέρου, το
καθεστώς του Δήμου που δεν έχει
να κάνει με ένα πάρε δώσε τοπικών
αρχόντων και δημοτών ενδεχομένως να ενισχύσει την αποχή. Υπάρχει βέβαια και η πεποίθηση πως
οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από
την Αμμόχωστο θα ωθήσουν τους
δημότες να προσέλθουν μαζικά
στην κάλπη.

Ελπίζουν στο ΑΚΕΛ
Στην Εζεκία Παπαϊωάννου ελπίζουν σε νίκη με την υποψηφιότητα του Σίμου Ιωάννου. Υπενθυμίζεται πως η δημαρχία Αμμοχώστου ανήκε διαχρονικά στο ΑΚΕΛ.
Η επιστροφή της δημαρχίας θεωρείται πως έχει ιδιαίτερη σημασία
σε αυτή την κρίσιμη στιγμή και
για το ΑΚΕΛ, αλλά και για τις πιέσεις του Δήμου προς τον πρόεδρο.
Άλλωστε, οι εξελίξεις στην Αμμόχωστο με τις εξαγγελίες Οζερσάι
ώθησαν το καλοκαίρι τους δημότες
Αμμοχώστου σε κινητοποίηση έξω
από το Προεδρικό. Υπενθυμίζεται
πως το 2016 σκληρό μπρα ντε φερ
μεταξύ Σίμου Ιωάννου και Αλέξη

Γαλανού με τον κ. Ιωάννου να χάνει
τη δημαρχία για 26 ψήφους. Μαζί
με το ΑΚΕΛ, στηρίζουν την υποψηφιότητα Σίμου Ιωάννου το ΔΗΚΟ και η Συμμαχία Πολιτών και
αναμένεται πως σε αντίθεση με
το 2016, όταν και υπήρχαν διαρροές κεντρώων ψηφοφόρων προς
την υποψηφιότητα του Αλέξη Γαλανού, αυτή τη φορά θα συσπειρωθούν.
Σύμφωνα με το κομματικό παρασκήνιο, φέρεται να υπάρχει μία
σχετική διαβούλευση για την αντιδημαρχία. ΔΗΚοϊκά στελέχη υποστηρίζουν πως υπήρξε συμφωνία
σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ ΑΚΕΛΔΗΚΟ, ούτως ώστε στο ενδεχόμενο
εκλογής Σίμου Ιωάννου η αντιδημαρχία της Αμμοχώστου – την
οποία κατέχει αυτή τη στιγμή το
μέλος του Πολιτικού Γραφείου του
ΑΚΕΛ Χρύσανθος Ζαννέτος – θα
περάσει στο ΔΗΚΟ και συγκεκριμένα στον δημοτικό σύμβουλο Αντρέα Σιοπαχά. Αυτό ενδεχομένως
να ωθήσει τους κομματικούς και
τοπικούς πυρήνες να δουλέψουν
πιο εντατικά για την εκλογή Ιωάννου και στην προσέλευση κόσμου.
Κάτι τέτοιο βεβαίως δεν επιβεβαιώνεται από το ΑΚΕΛ. Διαφωνούν
πως έχει υπάρξει μία τέτοια συμφωνία, αναμένεται να υπάρξουν
αντιδράσεις και εντάσεις εντός της
δημοτικής ομάδας του ΑΚΕΛ για
το ενδεχόμενο η αντιδημαρχία να
δοθεί στο συγκεκριμένο πρόσωπο.
Το τι θα ισχύσει θα ξεκαθαρίσει
σίγουρα στο ενδεχόμενο εκλογής
του κ. Ιωάννου.
Ο Σίμος Ιωάννου πάντως επι-

Χωρίς αντιπαραθέσεις μεταξύ των υποψηφίων, διεξήχθη η προεκλογική εκστρατεία για τις εκλογές της 25ης Αυγούστου 2019.

Η ανεξάρτητη υποψηφιότητα
Ερώτημα βεβαίως αποτελεί και η δυναμική της υποψηφιότητας του

Ανδρέα Λόρδου. Ο κ. Λόρδος είχε λάβει 14% στις εκλογές του 2016 και
όπως λέγεται έχει έρεισμα τόσο στους κύκλους του ΔΗΣΥ όσο και στο
ΑΚΕΛ. Ερώτημα που θα απαντηθεί με το άνοιγμα της κάλπης είναι κατά
πόσο θα τον ωφελήσει η καμπάνια του κατά την οποία έχει επιτεθεί σε
όλα τα κόμματα για τη διαχρονική στάση τους γύρω από την επιστροφή
της Αμμοχώστου. Σίγουρα πάντως στον ΔΗΣΥ βλέπουν με ενδιαφέρον
την προεκλογική του και ανησυχούν στο ενδεχόμενο διαρροών όπως
άλλωστε συνέβηκε και σε άλλους δήμους το 2016 και συγκεκριμένα
στον δήμο Στροβόλου. Τη δική της σημασία έχει και η υποψηφιότητα
του βουλευτή του ΕΛΑΜ Λίνου Παπαγιάννη, καθώς γίνεται αμέσως μετά τον αποκλεισμό της Χρυσής Αυγής από την ελληνική βουλή και την
ήττα του ΕΛΑΜ στις ευρωεκλογές. Όπως όλα δείχνουν το ΕΛΑΜ θέλει
να δηλώσει το «παρών» του για να μετρήσει τη δύναμή του και επιδιώκοντας να κερδίσει το πιο σκληρό ακροατήριο της περιοχής.

χείρησε να διατηρήσει χαμηλούς
τόνους γύρω από τις θέσεις του
στο κυπριακό, σε μία προσπάθεια
να μην πειράξει τις ευαισθησίες
του Κέντρου και του πιο σκληρού
ακροατηρίου. Ενδεικτικό ότι επέλεξε να μην απαντήσει αν το 2004
ήταν υπέρ του Σχεδίου Ανάν σε
συνέντευξή του στον «Πολίτη»
προκαλώντας την αντίδραση μερίδας των Αμμοχωστιανών δημοτών, οι οποίοι μεταξύ άλλων διαφωνούν γενικότερα με τη σύμπλευ-

σή με το Κέντρο. Σημειώνεται πάντως πως ο κ. Ιωάννου είχε στηρίξει
-σε αντίθεση με την επίσημη γραμμή του κόμματος- το Σχέδιο Ανάν
και όπως λέγεται τότε ήταν από τα
στελέχη που «τιμωρήθηκαν» για
τη στάση του κατά τις εκλογές για
την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος το 2005. Η τελευταία κίνησή
του να συναινέσει –στο ενδεχόμενο
εκλογής του- να ανεβούν οι Ικέτιδες
στο κατεχόμενο αρχαίο θέατρο της
Σαλαμίνας, θεωρείται πάντως πως

θα προκαλέσει σχετικές αντιδράσεις στον χώρο του Κέντρου.

Χαμηλοί τόνοι στον ΔΗΣΥ
Στον Συναγερμό, πάντως, επιχειρούν να τηρήσουν αποστάσεις.
Αποστάσεις που τυγχάνουν διαφόρων ερμηνειών. Κάποιοι θεωρούν
δεδομένο ότι ο ΔΗΣΥ εκτιμά δύσκολη τη νίκη, ενώ άλλοι ότι θέλει
να περάσει το μήνυμα πως με δεδομένες τις εξελίξεις στο Κυπριακό
δεν υπάρχει χώρος προεκλογικής
αντιπαράθεσης. Ενδεικτικό ότι στον
προεκλογικό του Νίκου Κάρουλλα
δεν έχει φανεί ούτε ο πρόεδρος του
ΔΗΣΥ, ούτε ο αναπληρωτής πρόεδρος εξ Αμμοχώστου ορμώμενος
και επικεφαλής της καμπάνιας βάσει
καταστατικού Λευτέρης Χριστοφόρου. Την προεκλογική έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος του κόμματος
Γιώργος Γεωργίου.
Όσο όμως κι αν ο ΔΗΣΥ θέλει
να αποφύγει τις αντιπαραθέσεις
στο εσωτερικό του κόμματος υπήρξαν και διαφωνίες και ενστάσεις.
Όχι μόνο αρχικά στο σενάριο υποψηφίου κοινής αποδοχής, αλλά και
με την στήριξη της υποψηφιότητας
του δημοτικού συμβούλου του ΔΗΣΥ Νίκου Κάρουλλα. Ο κ. Κάρουλλας, όπως επισημαίνουν κύκλοι
από την Αμμόχωστο, έχει έρεισμα

και εκτός του ΔΗΣΥ. Έχει βεβαίως
και αρκετές αντιδράσεις από Συναγερμικούς μετά την δημοσιοποίηση τοποθέτησής του ότι δεν
τον ενοχλεί να έχει ταυτότητα του
ψευδοκράτους. Βίντεο που ανακίνησαν και συναγερμικά στελέχη
όπως ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους,
αλλά και ο γενικός γραμματέας του
ΔΗΚΟ Άθως Αντωνιάδης με τον κ.
Κάρουλλα να ανταπαντά πως η δήλωσή του παρερμηνεύθηκε από
συγκεκριμένους κύκλους για να
πληγεί. Το κατά πόσο το συγκεκριμένο περιστατικό θα στοιχίσει
στην υποψηφιότητά του θα φανεί
στην κάλπη. Όπως ξεκαθαρίζει
πάντως στόχος της υποψηφιότητάς
του είναι μέσω της εκλογικής αναμέτρησης να δοθεί η απαραίτητη
σημασία στην Αμμόχωστο και τα
κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει. Σημειώνει πως η εκλογική
διαδικασία χωρίς να είναι προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα, θα κινητοποιήσει τους δημότες και να
ψηφίσουν, αλλά κυρίως να έρθουν
κοντά στην πόλη. Σε αυτό το πλαίσιο όπως λέγεται έχει αποφύγει να
έρθει σε αντιπαράθεση με τους ανθυποψηφίους του, καθώς το μήνυμα
που πρέπει να σταλεί είναι ότι όλοι
ενωμένοι θα δουλέψουν για την
Αμμόχωστο την επόμενη μέρα.

Από τους αριστερούς δημάρχους στους διορισμένους
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Δικαίωμα εκλογής δημοτικών αρχών
στην Κύπρο δόθηκε από την αποικιακή κυβέρνηση για πρώτη φορά
το 1943, μετά το 1923, οπότε και η
αποικιακή κυβέρνηση τις κατήργησε. Η εκλογική διαδικασία για
την ανάδειξη των δημάρχων γινόταν
ανά τριετία και συνεχίστηκε κανονικά έως και το 1953. Η έναρξη του
αγώνα της ΕΟΚΑ ανάγκασε την
αποικιοκρατική κυβέρνηση να απαγορεύσει τις εκλογές, που ήταν προγραμματισμένες για την 1 Απριλίου
1955 και την επιστροφή στο σύστημα διορισμού δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου από την εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτή η τακτική
συνεχίστηκε έως και το 1985, οπότε
και ψηφίστηκε ο νέος περί Δήμων
Νόμος, Ν. 111/1985. Οι πρώτες δημοτικές εκλογές, μετά το 1953, διενεργήθηκαν τον Ιούνιο του 1986.
Σε αυτόν τον νόμο στο Άρθρο
138 αναφέρεται σχετικά για τις
εκλογές στους κατεχόμενους Δή-









Είκοσι επτά χρόνια
εκλογές στην προσφυγιά Από την οδό Ανεξαρτησίας
στη Λεμεσό.
μους: «Διαρκούσης της εκρύθμου
καταστάσεως η εκλογή διά τους
δήμους οίτινες κείνται επί του υπό
Τουρκικήν κατοχήν εδάφους της
Δημοκρατίας ενεργείται συμφώνως
προς τας διατάξεις του περί Εκλογής
των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου αναπροσαρμοζόμενος προς τας συνθήκας εκάστης περιπτώσεως ως ο Υπουργός
ήθελε κρίνει σκόπιμον» και στο
Άρθρο 139: «Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 138, το Υπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως, οσάκις κατά την κρίσιν
αυτού αι υφιστάμενοι συνθήκαι
και εν γένει το δημόσιον συμφέρον
επιβάλλουν τούτο, διατάξη την διεξαγωγήν ή μη εκλογών εν σχέσει

προς δήμον όστις κείται επί του
υπό Τουρκικήν κατοχήν εδάφους
της Δημοκρατίας, και εν περιπτώσει
κατά την οποίαν ήθελε διατάξει
την μη διεξαγωγήν εκλογών, τούτο
κέκτηται εξουσίαν όπως διορίζη
δημοτικήν επιτροπήν συνισταμένην εκ πέντε μέχρι δεκαπέντε δημοτών […]».

Δήμαρχοι μετά το 1960
Στην Αμμόχωστο πρώτος εκλεγμένος δήμαρχος ήταν ο Αδάμ Αδάμαντος (1904-1959), ο οποίος έμεινε
στη θέση αυτή από το 1943 έως το
1953, έχοντας κερδίσει τις εκλογές
του 1946 και του 1949. Ο Αδάμαντος
ήταν ο πρώτος αριστερός δήμαρχος
της πόλης εκλεγμένος με το ΑΚΕΛ,
που είχε ιδρυθεί το 1941(στη Λεμεσό
εξελέγη ο γ.γ. του κόμματος Πλουτής
Σέρβας). Στη θέση του δημάρχου
Αμμοχώστου τον Αδάμαντα διαδέχθηκε ο Αντρέας Πούγιουρος (19242012), από το 1953 έως το 1960, ο
οποίος και ήταν ο πρώτος δήμαρχος
της Αμμοχώστου μετά την Ανεξαρ-

τησία. Ο Πούγιουρος διατέλεσε
ανελλιπώς δήμαρχος τα έτη 1960
έως 1962. Το 1962, η διοίκηση του
Δήμου Αμμοχώστου, όπως και των
υπολοίπων, παραχωρήθηκε στο
Συμβούλιον Βελτιώσεως και τα έτη
1963-1964 στους επάρχους Αχμέντ
Σαμί και Δημητράκη Παραλίκη. Την
1η Δεκεμβρίου 1964 το Υπουργικό
Συμβούλιο προχώρησε στον διορισμό του Αντρέα Πούγιουρου, ο οποίος παρέμεινε επικεφαλής του Δήμου
έως το 1978. Ο Αντρέας Πούγιουρος
αντιμετώπισε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Αμμοχώστου,
από τον Β Παγκόσμιο μέχρι την εισβολή το 1974, τους «παραγκόβιους». Η λύση βρέθηκε με την ανέγερση δημοτικών κατοικιών.
Την περίοδο 1978 έως το 1987,
για εννέα χρόνια, δημαρχεύων διετέλεσε ο στενός συνεργάτης του
Αδάμαντος, Πρόδρομος Παπαβασιλείου (1919-2006), ο οποίος είχε
μακρά εμπειρία στα αυτοδιοικητικά
της Αμμοχώστου, μιας και είχε υπηρετήσει στον Δήμο Αμμοχώστου 9

χρόνια ως δημοτικός σύμβουλος
και 11 χρόνια ως αντιδήμαρχος. Συνολικά ο Παπαβασιλείου υπηρέτησε
την πόλη του για 29 χρόνια. Ως δημοτικός σύμβουλος Αμμοχώστου
διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στο
ζήτημα των Εβραίων προσφύγων
στο στρατόπεδο του Καραόλου Αμμοχώστου. Αποσύρθηκε λόγω ηλικίας το 1987. Την πενταετία 19871991 διορίστηκαν από το Υπουργικό
Συμβούλιο ως δημαρχεύοντες οι Θ.
Οικονόμου, Α. Πογιατζής, Ι. Καλλής,
Φ. Επιφανίου, Σ. Φοιτίδου. Στις δημοτικές εκλογές της 12ης Ιανουαρίου 1992 – ήταν η πρώτη φορά
που πραγματοποιήθηκαν εκλογές
για τους κατεχόμενους δήμους εξελέγη δήμαρχος Αμμοχώστου και
πάλι ο Αντρέας Πούγιουρος (ποσοστό 90,4%), ο οποίος έμεινε στο
πηδάλιο έως το 2001, οπότε και
απεσύρθη από τη δημόσια σφαίρα.
Στις εκλογές του Δεκεμβρίου του
2001, δήμαρχος Αμμοχώστου εξελέγη ο Κίκης Καζαμίας με ποσοστό
59,41%. Ο κ. Καζαμίας άφησε τον

δημαρχιακό θώκο τον Φεβρουάριο
του 2003, όταν ο πρόεδρος Τάσσος
Παπαδόπουλος τον διόρισε υπουργό
Συγκοινωνιών και Έργων. Στις εκλογές του Απριλίου του 2003 δήμαρχος
Αμμοχώστου για την υπόλοιπη θητεία του υπουργοποιηθέντος, μέχρι
τότε δημάρχου Κίκη Καζαμία, εξελέγη το στέλεχος του ΑΚΕΛ Γιαννάκης Σκορδής, ο οποίος υποστηρίχθηκε από όλα σχεδόν τα κόμματα.
Η καθολική στήριξη Σκορδή ήταν
και η αιτία που ο μοναδικός ανθυποψήφιος απεσύρθη από τη διαδικασία και εξελέγη άνευ αντιπάλου.
Ο Αλέξης Γαλανός ήταν ο πρώτος
δήμαρχος της πόλης που προερχόταν από την Κεντροδεξιά, και στηρίχθηκε από τον ΔΗΣΥ. Κράτησε
τη θέση του δημάρχου Αμμοχώστου
για δώδεκα χρόνια, και συγκριμένα
από το 2007 έως τον Ιούλιο του
2019, οπότε και αδόκητα έχασε τη
ζωή του, χωρίς να έχει καταφέρει
να επιστρέψει στην αγαπημένη του
πόλη, για την οποία έδωσε τόσους
αγώνες.

ΠΑΙΔΕΙΑ
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Τεστ ανθεκτικότητας οι αξιολογήσεις

Χωρίς την προσδοκώμενη συναίνεση προχωρά η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων λίγες μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία
Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Η νέα σχολική χρονιά, η οποία βρίσκεται προ των πυλών, αναμένεται
αρκετά διαφοροποιημένη σε σχέση
με τα προηγούμενα χρόνια, και
αυτό διότι σε όλες πλέον τις βαθμίδες του δημόσιου σχολείου εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν
την αξιολόγηση μαθητών και εκπαιδευτικών. Δύο διαφορετικά μοντέλα αξιολόγησης εισάγονται για
Δημοτική και Μέση εκπαίδευση,
ενώ το κομμάτι που αφορά τους
εκπαιδευτικούς, βρίσκεται στη
«μέγγενη» των διαπραγματεύσεων.
Σημαντικό στοιχείο πως για όλα
τα νέα προγράμματα αξιολόγησης
που εντάσσονται στα σχολεία, έντονες είναι οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων και υπολοίπων φορέων.
Το Υπουργείο Παιδείας έχει από
καιρό πάρει την απόφαση να προχωρήσει σε βαθιές τομές στον τομέα
της αξιολόγησης όλων των μερών
του εκπαιδευτικού συστήματος. Από
τη μια τα κρούσματα βίας και παραβατικότητας, από την άλλη οι πενιχρές αποδόσεις των μαθητών στις
σχολικές απαιτήσεις, προκαλούν
προβληματισμό στους αρμοδίους
που ζητούν επιτακτικά αντιστροφή
του αρνητικού κλίματος. Από το δημοτικό πλέον, προωθούνται διάφορες
ρυθμίσεις, με κεντρικό άξονα τη μεθοδική άντληση στοιχείων αναφορικά με την πρόοδο ή και τις αδυναμίες των μικρών μαθητών, μιας
και οι βάσεις για τη μετέπειτα εξέλιξη
στη Μέση Εκπαίδευση καθορίζονται
από νεαρή ηλικία.
Όσον αφορά τη δημοτική εκπαίδευση, όπως επεσήμανε στην
«Κ» ο κ. Φίλιος Φυλακτού, πρόεδρος
της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων (ΠΟΕΔ), θα εφαρμοστούν σε γενικές γραμμές όσα

ίσχυαν μέχρι και σήμερα. Προς καλύτερη ενημέρωση του Υπουργείου,
ο κ. Φυλακτού επεσήμανε πως δημιουργείται ένα κοινό έντυπο για
όλα τα σχολεία στη βάση κοινών
κριτηρίων, το οποίο με ευθύνη των
δασκάλων θα συμπληρώνεται δυο
φορές το χρόνο. Το έντυπο με τις
κρίσεις των δασκάλων θα αποστέλλεται στο Υπουργείο, ενώ ενημέρωση θα λαμβάνουν και οι γονείς
των μαθητών.

Xάσμα για τα τετράμηνα
Με νέο πρόσωπο ξεκινά η σχολική χρονιά και για τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, μιας και το μοντέλο αξιολόγησης των μαθητών
εδράζεται στη φιλοσοφία των εξε







Το χρονικό ορόσημο της
19ης Αυγούστου που χορήγησε το Υπουργείο στις
εκπαιδευτικές οργανώσεις για να καταθέσουν
τις δικές τους απόψεις
εξέπνευσε χωρίς ανταπόκριση, ενώ ούτε η παράταση της 26ης Αυγούστου
θα τελεσφορήσει.

Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν πως ο κατακερματισμός των διδακτικών ωρών προς προετοιμασία των μαθητών για τις

εξετάσεις, θα πρέπει να συνοδεύεται από μείωση της διδακτέας ύλης, κάτι που επί του παρόντος το Υπουργείο Παιδείας δεν φαίνεται διατεθειμένο να εξετάσει.

τάσεων τετραμήνων. Το σχέδιο
αυτό που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των εκπαιδευτικών
οργανώσεων, της Παιδοβουλής αλλά και της ΠΣΕΜ (μαθητές), θα έχει
άμεση ισχύ στην Α’ Λυκείου από
τον προσεχή Σεπτέμβριο, μετά από
το συμβιβασμό που επετεύχθη μεταξύ Υπουργείου και κοινοβουλευτικών κομμάτων (πλην ΑΚΕΛ), κατά
την Ολομέλεια του Σώματος στις
12 Ιουλίου. Τα εμπόδια που πρέπει

να αντιμετωπιστούν είναι εντούτοις
πολλά, μιας ΟΕΛΜΕΚ (Μέση Γενική)
και ΟΛΤΕΚ (Μέση Τεχνική) εκφράζουν βαθύτατες ανησυχίες, επικαλούμενες ενίσχυση του εξετασιοκεντρικού χαρακτήρα του σχολείου.
Με το μέτρο αυτό, οι μαθητές θα
επικεντρώνονται αποκλειστικά
στην προετοιμασία για τις εξετάσεις, ενώ για τους καθηγητές προκύπτει και ζήτημα για τη διδακτέα
ύλη. Υποστηρίζουν παράλληλα πως

ΑΡΘΡΟ / Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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Τα αντανακλαστικά της κοινωνίας

α μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξελίσσονται. Είτε μας
αρέσει είτε όχι αντικατοπτρίζουν τον παλμό της κοινωνίας.
Όχι συνολικά, όχι με τον καλύτερο
τρόπο, αλλά το κάνουν. Όποιος
σήμερα είναι στην πολιτική και
τα αγνοεί αφαιρεί πιστεύω ένα
παράγοντα από τον οποίον θα
μπορούσε να αξιοποιήσει το θετικό
πρόσημο αυτού του παλμού.
Όλοι μας κάποια στιγμή «πονέσαμε» στα κοινωνικά δίκτυα.
Είτε λιγότερο είτε περισσότερο
καταλάβαμε από πρώτο χέρι την
τοξικότητα που επικρατεί στη
«στρατόσφαιρα» των σόσιαλ μήντια. Σε κανέναν δεν αρέσει, και
είναι μια τεράστια συζήτηση για
την κότα και το αυγό σε σχέση με
την απαξίωση της πολιτικής παγκοσμίως. Το μόνο σίγουρο είναι
πως αν δεν την δημιουργεί, την
απαξίωση, σίγουρα την ενισχύει.
Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα
υπάρχουν και πρωτοβουλίες θετικές. Πρωτοβουλίες που δεν αναλώνονται στο να επαναλάβουν πόσο χάλια είναι η ζωή και η χώρα
μας, ή η ήπειρος μας ή ο πλανήτης
αλλά πρωτοβουλίες που έρχονται
να συμβάλουν στη βελτίωση αυτών
των κακών. Το ζήτημα είναι να
καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε
αυτές τις ιδέες, και να τις δούμε
να υλοποιούνται. Σε εκείνο ακριβώς
το σημείο η πίστη προς ό,τι θεωρείται συστημικό θα ενισχύεται.
Η μια πτυχή είναι πρωτοβουλίες
που αφορούν ανθρωπιστικά ζητήματα και ζητήματα υγείας. Είδαμε ποια ήταν η απήχηση της
πρωτοβουλίας που αναπτύχθηκε
για τον μικρό Αντώνη. Το κράτος
ανέλαβε τα έξοδα της θεραπείας,
μόλις σε λίγες ώρες πήρε τόσες
κοινοποιήσεις όσες δεν πήραν
μαζί ολάκερες εκστρατείες κοινωνικής ευθύνης με πληρωμένες
δημοσιεύσεις και μαζεύτηκε περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ μέσα από εισφορές των πολιτών.
Μια άλλη πτυχή αφορά ζητήματα περιβαλλοντικής συνείδησης.
Εδώ και λίγες βδομάδες αναπτύσσονται πρωτοβουλίες για δεντρο-

Οι πρωτοβουλίες για δεντροφυτεύσεις δεν μπορούν να αντικαταστήσουν

την πολιτική βούληση. Να την ενισχύσουν μπορούν. Να λειτουργήσουν επίσης ως καταλύτης και να επισπεύσουν καταστάσεις. Χρειάζεται βεβαίως
πάντα να έχουμε μέτρο. Και σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για την κλιματική
αλλαγή που πρέπει να την κάνουμε να την κάνουμε χωρίς παρωπίδες.

φυτεύσεις σε όλες σχεδόν τις πόλεις της Κύπρου. Πρωτοβουλίες
για να φυτευτούν από 100 χιλιάδες
δέντρα σε ένα χρόνο, σε Πάφο
και Λάρνακα μέχρι 300 χιλιάδες
δέντρα σε Λευκωσία και Λεμεσό.
Η πρώτη σελίδα δημιουργήθηκε
για τη Λευκωσία και αναπτύχθηκε
και στις άλλες πόλεις. Δεν ξέρω
σήμερα ποια θα είναι η κατάληξη
της πρωτοβουλίας αυτής αλλά σίγουρα η ευαισθητοποίηση των
πολιτών θεωρώ πως είναι δεδομένη. Πιστεύω πως θα έχει και
στην πράξη αποτέλεσμα. Είμαι
σίγουρος πως η πολιτεία δεν θα
κλείσει τα μάτια και τα αυτιά της.
Πιθανόν να αναθεωρήσει την πολιτική της σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή δεν πρέπει
να είναι και η ουσία αυτών των
πρωτοβουλιών άλλωστε;
Σε καμία περίπτωση βεβαίως
οι πρωτοβουλίες αυτές δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την
πολιτική βούληση. Να την ενισχύσουν μπορούν. Να λειτουργήσουν επίσης ως καταλύτης και
να επισπεύσουν καταστάσεις.
Χρειάζεται βεβαίως πάντα να έχουμε μέτρο. Και σε ό,τι αφορά τη
συζήτηση για την κλιματική αλλαγή που πρέπει να την κάνουμε

να την κάνουμε χωρίς παρωπίδες.
Και βλέποντας προς τα μπρος. Δεν
μπορούμε σήμερα να καταργήσουμε ούτε τα αυτοκίνητα ούτε
τα πλοία και τα αεροπλάνα. Μπορούμε όμως να τα κάνουμε με περιβαλλοντική σκοπιά. Ακούω πολλούς αριστερούς φίλους να λένε
πως η κλιματική αλλαγή είναι ταξικό ζήτημα. Μπορεί να έχουν
μπερδεμένη την πρόοδο με την
συντήρηση. Αν επιμένουν πως η
λύση είναι η επιστροφή στο παρελθόν και η κατάργηση της τεχνολογίας επιμένουν να είναι ο
ορισμός της συντήρησης; Η λύση
είναι ακριβώς στην επιστήμη και
στην τεχνολογία.
Τα αντανακλαστικά λοιπόν της
κοινωνίας και των πολιτών βοηθούν όταν η συζήτηση γίνεται με
θετικό πρόσημο, και θα ασκήσει
τη σωστή πίεση και για πολιτικές
αποφάσεις και για την έρευνα που
πρέπει να προχωρήσει στη σωστή
βάση. Η τοξικότητα που εμβαθύνει
την οπισθοδρόμηση που αντιτίθεται στην ανθρώπινη φύση σίγουρα δε βοηθά.

Ο κ. Δημήτρης Δημητρίου είναι Βουλευτής Λευκωσίας, εκπρόσωπος Τύπου
ΔΗΣΥ. @dmdemetriou

ο κατακερματισμός των διδακτικών
ωρών προς προετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις, θα πρέπει
να συνοδεύεται από μείωση της
διδακτέας ύλης, κάτι που επί του
παρόντος το Υπουργείο δεν φαίνεται διατεθειμένο να εξετάσει.
Επιπρόσθετα η Παιδοβουλή με
ανακοίνωσή της, μία μέρα μετά
την υπερψήφιση των Κανονισμών
για τα Τετράμηνα, κάνει λόγο πως
με τη νέα μορφή «έχουν διπλασια-

στεί οι γραπτές αξιολογήσεις, ενώ
έχουν περιοριστεί και οι μορφές
διαμορφωτικής αξιολόγησης», καταλήγοντας «αν τέτοιες εισηγήσεις
αποτελούν δημιούργημα ανθρώπων
που γνωρίζουν τις συνθήκες λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης».

Σε θολά νερά
Στις 5 Ιουλίου παρουσία όλων
των εμπλεκομένων φορέων, ο

υπουργός Παιδείας παρουσίασε
την ολοκληρωμένη μορφή του νέου
«Σύστηματος Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών». Ουσιαστικά αποτελεί
τη νέα μορφή αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, για την οποία όμως
δεν έχει αποσαφηνιστεί το σχολικό
έτος που θα εφαρμοστεί. Όπως σημείωσε κατά την παρουσίαση ο κ.
Χαμπιαούρης «σίγουρα αν δεν προλάβουμε τον Σεπτέμβρη του 2020
να υλοποιηθεί, θεωρώ ότι οπωσδήποτε θα είναι έτοιμο να μπει σε
εφαρμογή το 2021».
Ένα από τα επίμαχα ζητήματα
του όλου εγχειρήματος, είναι η
τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων,
μιας και ο υπουργός είχε θέσει ως
καταληκτική ημερομηνία υποβολής βελτιωτικών προτάσεων από
τους εμπλεκόμενους φορείς, τη
19η Αυγούστου. Το χρονικό ορόσημο δεν ακολουθήθηκε από τις
εκπαιδευτικές οργανώσεις, και ως
εκ τούτου όπως δήλωσε ο κ. Χαμπιαούρης, μια μικρή παράταση
μέχρι τις 26 του μηνός μπορεί να
γίνει αποδεκτή. Κάτι τέτοιο δεν
πρόκειται να γίνει κατορθωτό,
μιας και σύμφωνα με τον πρόεδρο
της ΟΕΛΜΕΚ Κώστα Χατζησάββα,
η Οργάνωση θα συνεδριάσει στις
27 του μήνα για συζήτηση του
συγκεκριμένου ζητήματος. Ερωτηθείς από την «Κ» ο κ. Χατζησάββας ανέφερε πως υπάρχουν αρχικά
κάποιες επιφυλάξεις επί της πρότασης, παραπέμποντας εντούτοις
στη συνεδρία της ερχόμενης Τρίτης. Από την πλευρά της ΠΟΕΔ, ο
πρόεδρος της οργάνωσης Φίλιος
Φυλακτού επεσήμανε πως η συνεδρία της Οργάνωσης είναι ορισμένη στις 30 Αυγούστου, σχολιάζοντας πως «υπάρχουν κάποια
καλά στοιχεία, και άλλα που πρέπει
να ξαναδούμε».
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Κυριακή 25 Αυγούστου 2019

Προς νέα
προεδρική
παρέμβαση
για ΓεΣΥ
Θα αφορά μη συμφωνία ΟΑΥ με ιδιωτικές
κλινικές και αναμένεται μετά τις διακοπές
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Το τέλος των θερινών διακοπών θα
σηματοδοτήσει σημαντικές εξελίξεις στον χώρο της δημόσιας υγείας
και σε σοβαρές εκκρεμότητες που
υπάρχουν αναφορικά με την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας
(ΓεΣΥ). Πέρα από τα πρακτικά προβλήματα που έχουν εμφανισθεί
από τη λειτουργία της δημόσιας
υγείας σε περιβάλλον ΓεΣΥ, το σοβαρό θέμα που βρίσκεται επί ξύλου
κρεμάμενο είναι αυτό της άρνησης
των ιδιωτικών κλινικών να ενταχθούν στο ΓεΣΥ. Η σοβαρή διαφωνία
που συνεχίζει να υπάρχει μεταξύ
ΟΑΥ και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων,
στο κομμάτι αποζημίωσης των ιατρικών υπηρεσιών που θα προσφέρουν, είναι ένα αγκάθι στην εύρυθμη λειτουργία του ΓεΣΥ, κάτι
το οποίο γίνεται αντιληπτό από
κυβέρνηση και ΟΑΥ. Η εικόνα που
παρουσιάζουν τα δημόσια νοσηλευτήρια κατά την πρώτη φάση
του ΓεΣΥ χωρίς την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, καθιστά επιτακτική ανάγκη τη γεφύρωση του
χάσματος που υπάρχει. Κοινή διαπίστωση των εμπλεκομένων είναι
πως εάν δεν υπάρξει συμφωνία και
τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια παραμένουν εκτός, το ΓεΣΥ διατρέχει
σοβαρούς κινδύνους. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε οι
δύο πλευρές να πλησιάσουν η μία
την άλλη επί του παρόντος περιορίζονται σε υπηρεσιακό επίπεδο.
Η νέα πρόταση που ετοιμάζεται
από πλευράς ΟΑΥ θα καταδείξει
την απόσταση που διανύθηκε και
το κατά πόσο θα απαιτηθεί νέα
ένεση ώθησης, στο ανώτατο πολιτειακό επίπεδο.

Aσος ο ΠτΔ
Η πρόταση του ΟΑΥ βρίσκεται
στο στάδιο της προετοιμασίας και
ενδεχομένως να έχει ολοκληρωθεί
το επόμενο δεκαήμερο, λένε όλες
οι πληροφορίες που υπάρχουν. Χωρίς να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες, η πρόταση θα διαφοροποιεί
τα αρχικά προτεινόμενα οικονομικά
δεδομένα που παρουσίαζαν, σύμφωνα με τις ιδιωτικές κλινικές, μια
αρνητική απόκλιση 40% έως 60%
από το κόστος των ιατρικών υπηρεσιών των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Βασικός λόγος που οδήγησε
τους ιδιώτες να απέχουν από το
ΓεΣΥ. Στην περίπτωση που και η
νέα πρόταση του ΟΑΥ δεν οδηγήσει
σε άρση της υφιστάμενης κατάστασης, τον λόγο θα πάρει και πάλι
ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο
πρόεδρος έχει διαμηνύσει πως μετά
το καλοκαίρι, εάν δεν έχει εξευρεθεί
φόρμουλα, σε αυτή την περίπτωση

θα παρέμβει ο ίδιος προκειμένου
να υπάρξει συμφωνία. Η εξεύρεση
λύσης θεωρείται μονόδρομος με
τη μία και την άλλη πλευρά να κάνουν να αναγκαία βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Η νέα πρόταση
Ένα κοινό σημείο αναφοράς για
ΟΑΥ και ιδιωτικές κλινικές, που
δημιουργεί βάσιμες ελπίδες για
συμφωνία, είναι η νέα πρόταση να
προσεγγίζει το πλαίσιο στη βάση
του οποίου οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες αποζημιώνουν πελάτες τους, που επιλέγουν ιδιωτικά
νοσηλευτήρια. Νοουμένου ότι καταγράφονται μικρές αποκλίσεις
ανάλογα με κάθε ασφαλιστική εταιρεία, η κατεύθυνση είναι η πρόταση
του ΟΑΥ να κινείται επί του μέσου
όρου του τιμοκαταλόγου των ασφαλιστικών. Από πλευράς ιδιωτικών
κλινικών η εξέλιξη αυτή θεωρείται
θετική και ικανή να τερματίσει τη
διαφορά που υπάρχει. Πέρα από
το σημείο σύγκλισης τα ιδιωτικά
νοσηλευτήρια θέτουν παράλληλα
και τέσσερα βασικά ερωτήματα

Η εξεύρεση λύσης θεωρείται μονόδρομος, μιας και εκτιμάται πως τα προβλήματα του ΓεΣΥ θα διογκωθούν, όταν η εφαρμογή του θα εισέλθει στη δεύτερη φάση, αυτή της παροχής υπηρεσιών ενδονοσοκομειακής περίθαλψης.

Πρώτα έλεγχος
του Οργανισμού
Οι παραφωνίες που καταγρά-









Οι ιδιωτικές κλινικές
θεωρούν πως η κοστολόγηση των ιατρικών υπηρεσιών τους στη λογική
του μέσου όρου αποζημιώσεων των ασφαλιστικών εταιρειών είναι
μια βάση για άρση της
διαφοράς που υπάρχει.
που σχετίζονται με την πρόταση.
G Σε τι επίπεδα κινείται η οικονομική πρόταση σε σχέση με την
αρχική κοστολόγηση ιατρικών υπηρεσιών;
G Αν θα είναι ο μέσος όρος των
αποζημιώσεων των ασφαλιστικών
εταιρειών τι εγγυήσεις παρέχονται;
G Ποιος θα τις εγγυηθεί;
G Ποια η χρονική διάρκεια της
νέας πρότασης;
G Πώς θα προστατευθούν οι συνεπείς γιατροί και ασθενείς από
μη συνεπείς γιατρούς και ασθενείς;
Το τελευταίο ερώτημα που τίθεται έχει να κάνει με το κομμάτι
ορθολογικής χρήσης του ΓεΣΥ στο
οποίο όπως υποστηρίζεται, έχουν
κάνει την εμφάνισή τους ύποπτα
ή περίεργα περιστατικά.

Μέσος όρος
Λαμβάνοντας υπόψη την κατεύθυνση του μέσου όρου των
ασφαλιστικών εταιρειών, ως σημείο

Από κυβερνητικής πλευράς γίνεται αντιληπτό πως ο ιδιωτικός χώρος της υγείας θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην
επιτυχή εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή πιστεύεται πως πριν από την εφαρμογή της δεύτερης φάσης η διαφορά που υπάρχει θα έχει επιλυθεί.
επίλυσης της διαφοράς ΟΑΥ και
ιδιωτικών εταιρειών, η «Κ» αναζήτησε και πήρε τιμές (μέσο όρο) που
αποζημιώνουν οι ασφαλιστικές
εταιρείες σε πέντε βασικές προσφερόμενες ιατρικές υπηρεσίες.
G Λαπαροσκοπική Σκωληκοειδεκτομή (αφαίρεση σκωληκοειδίτιδα) € 4.000
G Διόρθωση Κοίλης € 2.300
G Λαπαροσκοπική Xολοκυστεκτομή € 5.000
G Ολική αντικατάσταση γονάτου
€ 8.500
G Ολική αντικατάσταση ισχίου
€ 9.000
Με βάση την αρχική κοστολόγηση ο ΟΑΥ αποζημιώνει τις πέντε
ιατρικές υπηρεσίες σε ποσοστό
50%, κατά μέσο όρο

Κατάχρηση ΓεΣΥ
Ένα ζήτημα το οποίο έχει προκύψει κατά την δίμηνη εφαρμογή
του ΓεΣΥ είναι η κατάχρηση του
συστήματος από ασθενείς. Ωστόσο
εδώ υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις

ότι κάτι ανάλογο συμβαίνει και από
κάποιους ιατρούς. Το πιο ανησυχητικό όμως, που επισημαίνεται
από παράγοντες της υγείας που ζήτησαν να μας μιλήσουν, είναι πως
το λογισμικό σύστημα του ΓεΣΥ
δεν προειδοποιεί. Ενδεικτικά αναφέρονται δυο κραυγαλέες περιπτώσεις όπου φαίνεται ιατροί του ΓεΣΥ,
στην καλύτερη των περιπτώσεων,
να κάνουν κατάχρηση στην παροχή
υπηρεσιών. Γιατρός με ειδικότητα
καρδιολόγου μέσα σε ένα μήνα
πραγματοποίησε 80 υπερηχογραφήματα (διοισοφάγειο). Όπως μας
υποδείχθηκε από ειδικούς μια ιδιωτική κλινική δεν πραγματοποιεί τόσο μεγάλο αριθμό υπερηχογραφημάτων. Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση ιατρού που έχει ενταχθεί
στο ΓεΣΥ. Πραγματοποιεί πέραν
των 30 επισκέψεων ασθενών σε
καθημερινή βάση, συν τη χορήγηση
ενέσιμων φαρμάκων και στους 30
ασθενείς. Αυτό το οποίο τονίζεται,
ως διευκρίνιση από ειδικούς δεν
είναι τα ποσά που κερδίζει κάποιος

αλλά η έλλειψη εποπτείας από πλευράς του συστήματος.

Η άλλη όψη
Η διαπιστωμένη κατάχρηση του
συστήματος φαίνεται να είναι η
μια πλευρά του νομίσματος, στο
κεφάλαιο που λέγεται εφαρμογή
του ΓεΣΥ. Η άλλη έχει να κάνει με
φαινόμενα υπολειτουργίας κάποιων
ιατρικών τμημάτων, κυρίως δημοσίων νοσηλευτηρίων σε περιβάλλον
ΓεΣΥ. Μια χαρακτηριστική περίπτωση αφορά κλινικές εργαστηριακές εξετάσεις όπου υπάρχει ο
ισχυρισμός πως τους τελευταίους
μήνες τα έσοδα είναι μειωμένα σε
βαθμό τέτοιο που δεν καλύπτουν
ούτε το μισθολόγιο του προσωπικού. Ισχυρισμός που επιβεβαιώνει
τις ανησυχίες αλλά και προτροπές
του ιδίου του υπουργού Υγείας
προς στους ασθενείς, κατά την
αποτίμηση του πρώτου μήνα εφαρμογής του ΓεΣΥ, για ορθολογική
χρήση και των εργαστηριακών εξετάσεων εκτός νοσοκομείων.

φονται από την εφαρμογή του
ΓεΣΥ, κατά τους δύο πρώτους
μήνες δεν είναι άγνωστες
στους αρμοδίους. Η «Κ» αναζήτησε και πήρε τη θέση του
Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), στο κομμάτι που τον αφορά. Ο εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού Κυριάκος Γεωργίου ως
πρώτη αντίδραση ζήτησε επιτακτικά, πρώτα έλεγχο του οργανισμού που προΐσταται και
μετά των υπολοίπων. Όπως είπε, ο ίδιος θεωρεί φυσιολογικό κατά το πρώτο διάστημα να
παρατηρούνται ανάλογα προβλήματα τα οποία ωστόσο στη
συνέχεια υπέδειξε θα πρέπει
να αντιμετωπιστούν. «Αυτό το
οποίο προέχει για το ΓεΣΥ είναι ο έλεγχος που να λειτουργεί αποτρεπτικά για φαινόμενα κατάχρησης του συστήματος δημόσιας υγείας». Ο κ. Γεωργίου πιστεύει πως ο ΟΑΥ θα
πρέπει να εισάγει ελεγκτικούς
μηχανισμούς μιας και η δραστηριότητα όσων δίνουν υπηρεσίες στο ΓεΣΥ φαίνεται στο
σύστημα. Σε ό,τι αφορά τον
ΟΚΥπΥ, όπως τόνισε, θα πρέπει να διασφαλίσει την ορθή
διαχείριση του συστήματος.
Θέσαμε υπόψη του Γεωργίου
τις πληροφορίες για μειωμένα
έσοδα σε τμήματα των κρατικών νοσηλευτηρίων επιβεβαιώνοντας πως καταγράφεται
μια μείωση. Ωστόσο, και εδώ ο
κ. Γεωργίου μας υπέδειξε πως
οι έλεγχοι θα πρέπει να ενταθούν, όπως επίσης θα πρέπει
να αναζητηθεί αν υπάρχουν
σχέσεις κάποιων ιατρών με ιατρικά εργαστήρια. Για το θέμα
ετοιμασίας νέας πρότασης
προς τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια
δεν κατέστη δυνατόν ο εντοπισμός κάποιου αρμοδίου από
τον ΟΑΥ.

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ

Κυριακή 25 Αυγούστου 2019

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

9

Τα μηνύματα
του Μακρόν
και τα θέλω
της Λευκωσίας
Η Γαλλία εδραιώνει την παρουσία της στην
Αν. Μεσόγειο - Ανοιχτή στήριξη στην TOTAL
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η χρονική συγκυρία και όχι τόσο η
ουσία της δημόσιας τοποθέτησης
του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ
Μακρόν για την κυπριακή ΑΟΖ
είναι το κέρδος για τη Λευκωσία,
όπως έλεγαν αρμόδιες πηγές στην
«Κ». Μια τοποθέτηση η οποία ήλθε
την κατάλληλη στιγμή και μεταφράζεται ως ένα αυστηρό μήνυμα
προς την Άγκυρα, η οποία κλιμακώνει τις προκλήσεις με την παρουσία πλοίων της εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Επί της ουσίας των
δηλώσεων Μακρόν, κυβερνητικοί
κύκλοι υπενθύμιζαν πως ο Γάλλος
πρόεδρος ουσιαστικά επανέλαβε
με διαφορετικό λεκτικό αυτό που
είχε πει κατά την Σύνοδο των MED
7 στη Λευκωσία. Ότι η Γαλλία έχει
συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή τα οποία θα προστατεύσει εάν
και εφόσον χρειασθεί. Κάτι που το
Παρίσι φαίνεται να έχει διαμηνύσει
και στο παρασκήνιο, σε επαφές με
κυβερνητικούς παράγοντες. H επικριτική στάση της Γαλλίας απέναντι
στην Τουρκία στην προκειμένη περίπτωση, θεωρείται ως η πιο αξιόπιστη φωνή υποστήριξης, Κύπρου
και Ελλάδας απέναντι στη συνεχιζόμενη τουρκική επιθετικότητα σε
Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο.
Κάτι που φαίνεται να γίνεται αντιληπτό και στην Άγκυρα με πηγές
στη Λευκωσία να θεωρούν πως οι
σχεδιαζόμενες κινήσεις του ερευνητικού Barbaros, στα τεμάχια 2
και 9, αγγίζουν και τη γαλλική πλευρά η οποία προσφάτως με απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου δίνει
το «παρών» σε κοινοπραξίες τεμαχίων που έχουν παραχωρηθεί
για έρευνες.

Ισχυρός κρίκος
Με βάση τους σχεδιασμούς που
έχουν γίνει από εταιρείες και κυβέρνηση, οι δραστηριότητες εντός
της ΑΟΖ αναμένεται να επαναρχίσουν Δεκέμβριο 2019, Ιανουάριο
2020. Η εκκίνηση θα γίνει από την
κοινοπραξία Γάλλων και Ιταλών σε
διπλανά τεμάχια από αυτά στα
οποία η Άγκυρα έχει ανακοινώσει
πως θα πραγματοποιήσει παράνομες έρευνες το Barbaros. Οι δυο
εταιρείες, όπως έχει γράψει η «Κ»,
θα τρυπήσουν στο τεμάχιο 6, που
εκκρεμεί επιβεβαιωτική γεώτρηση

στο στόχο Καλυψώ, ή θα μετακινηθούν στο διπλανό τεμάχιο, το
7, προκειμένου να διαπιστώσουν
εάν το κοίτασμα του 6 επεκτείνεται
εκεί όπως δείχνουν τα στοιχεία
που υπάρχουν. Αναφορικά με τη
σχεδιαζόμενη τουρκική προκλητικότητα εντός της ΑΟΖ, όλες οι
πληροφορίες που υπάρχουν δείχνουν πως η Λευκωσία θα περιοριστεί στις διπλωματικές αντιδράσεις, αυτή τη φορά με τη συνδρομή
και του γαλλικού παράγοντα. Διπλωματικές πηγές θεωρούν πως
το Παρίσι σε πρώτη φάση, με τον
ένα ή άλλο τρόπο, θα δείξει την
δυσαρέσκειά του σε ενδεχόμενη
παρουσία του τουρκικού Barbaros
σε τεμάχια που η κρατική TOTAL
έχει παρουσία.

Ικανοποίηση προκάλεσαν στη Λευκωσία οι αναφορές του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε κρίσιμη συγκυρία
των τουρκικών προκλήσεων τα μηνύματα προς την Άγκυρα.

Γαλλική παρουσία
Ωστόσο, το κομβικό σημείο των
εξελίξεων στην περιοχή, εάν δεν
εκτονωθεί το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, είναι ο χρόνος που η κοι







Η πρόθεση της Τουρκίας
να επεκτείνει τις προκλήσεις της σε αδειοδοτημένα οικόπεδα της
ΑΟΖ, μεταφράζεται και
ως μια πρώτη προσπάθεια να δοκιμάσει τις αντιδράσεις της Γαλλίας.
νοπραξία των οικοπέδων 2, 3 και
9 θα ξεκινήσει ερευνητικές εργασίες. Οι πληροφορίες της «Κ» τοποθετούν την έναρξη των ερευνών
το δεύτερο εξάμηνο του 2020. Η
επιστροφή ΕΝΙ και TOTAL στην
κυπριακή ΑΟΖ τέλος του χρόνου,
αρχές του επόμενου, θεωρείται βέβαιο πως θα συνοδευτεί από την
αυξημένη γαλλική παρουσία στην
περιοχή. Το μήνυμα που έχει λάβει
η Λευκωσία, από κανάλια επικοινωνίας στο παρασκήνιο, είναι πως
δεν θα επιτραπεί η επανάληψη των
όσων έλαβαν χώρα δίπλα από το
τεμάχιο 3, τον Φεβρουάριο του
2018 όταν τουρκικά πολεμικά πλοία
προκλητικά και κατά παραβίαση
κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου, παρεμπόδισαν την πορεία του γεω-

Εάν και εφόσον δεν προκύψουν ενστάσεις ή προσφυγές η κοινοπραξία
κινεζικών, ελληνικών και νορβηγικών συμφερόντων που πλειοδότησε
θα κληθεί να υπογράψει τη συμφωνία με την ΔΕΦΑ.
τρύπανου Saipem 12000 προς το
στόχο «Σουπιά». Κάτι ανάλογο είχε
επιχειρηθεί και πάλι από τους τούρκους το καλοκαίρι του 2017, ωστόσο
η πορεία του γεωτρύπανου West
Capella προς το τεμάχιο 11 συνεχίσθηκε απρόσκοπτα με παρέμβαση των γαλλικών μέσων που βρίσκονταν στην περιοχή.

Κυπριακό και ΦΑ
Σε πολιτικό επίπεδο η απραξία
εντός της ΑΟΖ, μέχρι τέλος του
2019 λειτουργεί υποστηρικτικά
στις διεργασίες επανάληψης του
διαλόγου στο Κυπριακό, την ώρα
που η τουρκική πλευρά τοποθετεί
ψηλά τα των ενεργειακών με τις
γνωστές απαράδεκτες αξιώσεις
της. Σε κυβερνητικό επίπεδο το

κενό που υπάρχει, πιστεύεται πως
έχει θετική επίδραση στις προσπάθειες επανάληψης του διαλόγου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει απόκλιση από την πάγια θέση πως τα
ενεργειακά δεν μπαίνουν στη ζυγαριά του Κυπριακού. Η τακτική
που ακολουθείται από τη Λευκωσία
είναι η ίδια με αυτή των συνομιλιών
στην Ελβετία όπου τότε ο πρόεδρος
της Δημοκρατίας είχε απορρίψει
κάθε σκέψη για μερική αναβολή
των εργασιών στο τεμάχιο 11. Και
σε αυτή την περίπτωση, διπλωματικές πηγές ξεκαθαρίζουν πως το
γεωτρητικό πρόγραμμα των εταιρειών θα υλοποιηθεί όπως έχει προγραμματισθεί, ασχέτως εξελίξεων
ή διεργασιών στο πολιτικό πρόβλημα.

Ακάθεκτοι
Παρά το δυσμενές για την ίδια
διεθνές περιβάλλον, η Άγκυρα συνεχίζει να προκαλεί φραστικά και
επί της θαλάσσης. Μια τακτική
που επεκτείνεται και προς δυσμάς,
βάζοντας στο κάδρο και περιοχές
εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Εντός κυπριακής ΑΟΖ τα ερωτηματικά που υπάρχουν ως προς
την αποτελεσματικότητα των δυο
γεωτρύπανων που έχει στην περιοχή η Τουρκία παραμένουν. Την
ίδια ώρα εντείνει τις προκλήσεις
διακηρύσσοντας πως θα φέρει στην
περιοχή άλλα δυο πλοία, ερευνητικά. Το σύνηθες ύποπτο, το Barbaros, και ένα δεύτερο ερευνητικό
το οποίο συνεχίζει να είναι αγκυροβολημένο στην Κωνσταντινούπολη, παρά τα όσα είπε δημοσίως
ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ
Τσαβούσογλου. Ο τελικός προορισμός του πλοίου παραμένει αδιευκρίνιστος.

Πρώτο βήμα για ΦΑ στην Κύπρο
Στο ευρύτερο κομμάτι των ενεργειακών, ως αποφασιστικό βήμα
τερματισμού του σήριαλ με τον
εφοδιασμό της εσωτερικής αγοράς
με ΦΑ, θεωρείται η ολοκλήρωση
του πρώτου βήματος της διαγωνιστικής διαδικασίας αναφορικά
με τη δημιουργία των απαραίτητων
υποδομών για εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Κύπρο. Εάν και εφόσον δεν υπάρξουν
αστάθμητοι παράγοντες, ο εντοπισμός του αναδόχου που θα αναπτύξει τις υποδομές έλευσης ΦΑ
στην Κύπρο βάζει το όλο έργο σε
διαδικασία υλοποίησης. Ενδιαφέρον για την υλοποίηση των υποδομών του έργου είχε επιδειχθεί
από τρεις διεθνείς κοινοπραξίες
που υπέβαλαν προτάσεις.
G Joint Venture China Petroleum
Pipeline Engineering CO, Ltd –
CPP, AKTOR S.A., METRON S.A.
G Consortium Samsung C&T, Posco E&C, Mitsui O.S.K. Lines, Osaka Gas
G European Consortium (DAMCO
Energy S.A., ENAGAS Services Solution S.L.U., GasLog LNG Services
Ltd., SNAM Spa, TERNA S.A.).
Από το άνοιγμα των προσφορών
και την αξιολόγησή τους, προέκυψε
πως πλειοδότησε η διεθνής κοινοπραξία Joint Venture China Petroleum Pipeline Engineering CO,
Ltd – CPP, AKTOR S.A., METRON
S.A κινεζικών, ελληνικών και νορβηγικών συμφερόντων. Εφόσον
δεν υπάρξουν ενστάσεις και η κοινοπραξία υπογράψει τη συμφωνία
με τη ΔΕΦΑ θα αναπτύξει τις λιμενικές υποδομές στο Βασιλικό
για έλευση του ΦΑ. Τα υπό δημι-

ουργία έργα περιλαμβάνουν:
G Τερματικό υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ)
G Πλωτή μονάδα αποθήκευσης και
αποϋγροποίησης ΥΦΑ (FSRU)
G Προβλήτα για την πρόσδεση της
πλωτής μονάδας.
G Αγωγό επί της προβλήτας και άλλες σχετικές υποδομές.
Το κόστος του όλου έργου αναμένεται να ανέλθει στα 300 εκατ.
ευρώ από τα οποία η Κυπριακή
Δημοκρατία έχει εξασφαλίσει τα
100 εκατ. ευρώ από την ΕΕ και το
χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τη
Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη (Connecting Europe Facility
– CEF).

Δυνατοί παίκτες
Σύμφωνα με την ΔΕΦΑ και οι
τρεις κοινοπραξίες που εκδήλωσαν
ενδιαφέρον καλύπτουν ένα ευρύ
γεωγραφικό φάσμα, κάτι που όπως
εκτιμάται αναδεικνύει και τη σημαντικότητα του διαγωνισμού σε
διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης και
τη βιωσιμότητα του έργου. Η υλοποίηση του ενεργειακού έργου
εκτός από τον αντικειμενικό στόχο
που είναι η παραγωγή φθηνότερης
ηλεκτρικής ενέργειας, αναμένεται
να έχει και ευεργετικές επιπτώσεις
στο κομμάτι των εκπομπών CO2
και άλλων ρύπων με την Κύπρο
να εκπληρώνει τις δεσμεύσεις που
πηγάζουν από την Ε.Ε. Οι προσπάθειες για έλευση ΦΑ την κυπριακή
αγορά χρονολογούνται επί διακυβερνήσεως Τάσσου Παπαδόπουλου
το 2007. Έκτοτε όλες οι σχετικές
διαδικασίες που ξεκίνησαν είχαν
άδοξο τέλος.
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ΑΟΖ: Ευκαιρίες και κίνδυνοι για την Κυπριακή Δημοκρατία

Τ

α τελευταία χρόνια το θέμα
της αξιοποίησης της ΑΟΖ μας,
δικαιολογημένα μονοπωλεί
το ενδιαφέρον ολόκληρου του κυπριακού ελληνισμού. Ιδιαίτερα μετά
την οικονομική κρίση του 2013 ο
λαός εναπόθεσε τις ελπίδες της οικονομικής ανάκαμψης σχεδόν αποκλειστικά στα έσοδα από την αξιοποίηση της ΑΟΖ. Αυτή η ελπίδα
έπαιξε σημαντικό ρόλο και ήταν
ευεργετική στη διατήρηση ανεβασμένης ψυχολογίας του λαού για
να μπορέσει να αντεπεξέλθει στην
πρωτοφανή κρίση. Αυτό το γεγονός
μπορεί να θεωρηθεί ως το πρώτο
μεγάλο «έσοδο» του προγράμματος
αξιοποίησης της ΑΟΖ, αν και τα
πραγματικά έσοδα ακόμα είναι μακριά. Η συνεχής εκτίμηση της κατάστασης στο πολιτικό, οικονομικό
και διπλωματικό πεδίο και κυρίως
η συνεχής ανάλυση και κωδικοποίηση των δυνατοτήτων και επιλογών
του αντιπάλου αποτελεί τη μοναδική
οδό για να αντεπεξέλθουμε στις συ-

νεχείς προκλήσεις της Τουρκίας και
του πολύ ρευστού και καυτού περιβάλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο. Ειδικά όσον αφορά στην
εξαγγελία της Τουρκίας για τη «Γαλάζια Πατρίδα» θα πρέπει για κάθε
πιθανή ενέργεια της Τουρκίας να
είμαστε έτοιμοι με τις βέλτιστες
υπό τις περιστάσεις ουσιαστικές
ενέργειες μας στο διπλωματικό, οικονομικό και επιχειρησιακό επίπεδο.
Η ετοιμότητα αυτή προϋποθέτει
την άριστη λειτουργία των μηχανισμών συλλογής πληροφοριών,
αξιολόγησης και υποβολής εισηγήσεων για έγκαιρη λήψη απόφασης
και με πλήρη συντονισμό από τα
αρμόδια Υπουργεία. Η ΑΟΖ μας, με
βάση το Δίκαιο της Θάλασσας και
τη μέση γραμμή με τα γειτονικά
παράκτια κράτη, έχει εμβαδόν 11
φορές μεγαλύτερο από το έδαφος
της Κύπρου. Οι ανακαλύψεις υδρογονανθράκων στην περιοχή των
ΑΟΖ Ισραήλ και Αιγύπτου και οι
συμφωνίες οριοθέτησης της ΑΟΖ









H συνεχής ανάλυση
και κωδικοποίηση των
δυνατοτήτων και επιλογών του αντιπάλου
αποτελεί τη μοναδική
οδό για να αντεπεξέλθουμε στις προκλήσεις
της Τουρκίας.
της Κ.Δ. με Ισραήλ, Αίγυπτο και Λίβανο μας έδωσαν την ευκαιρία να
υλοποιήσουμε την πρώτη φάση του
προγράμματος ερευνών και γεωτρήσεων από το 2011. Η Τουρκία
κατά τη διάρκεια των πρώτων γεωτρήσεων λόγω και της διαμάχης
μεταξύ της τουρκικής πολιτικής και
στρατιωτικής ηγεσίας, παρακολουθούσε και προέβαινε σε προκλητικές
αλλά σπασμωδικές ενέργειες και
παρενοχλήσεις προσπαθώντας με

τη μέθοδο του εκφοβισμού να ανατρέψει το πρόγραμμά μας. Η απαξίωση των ενεργειών τους, η αφοσίωσή μας στους δικούς μας στόχους
με σύνεση και ψυχραιμία και η αποφυγή δημιουργίας συνθηκών για
θερμό επεισόδιο και γκριζάρισμα
της ΑΟΖ της Κ.Δ., μας έδωσε την
ευκαιρία να υλοποιούμε το πρόγραμμα μέχρι σήμερα απρόσκοπτα,
παρά τις τουρκικές προσπάθειες
εκφοβισμού και επίδειξης δύναμης.
Η Τουρκία γνωρίζοντας τα όρια της
οριοθέτησε τις ενέργειές της και
σε αυτό το επίπεδο, γνωρίζοντας
ότι οποιαδήποτε δυναμική ενέργειά
της θα είχε μεγαλύτερο κόστος από
το όφελός της. Αφού, λοιπόν, δεν
κατάφερε να μας αποτρέψει ρίχθηκε
σε ένα αγώνα απόκτησης δικών της
ερευνητικών και πλατφόρμων γεώτρησης ώστε να μας προλάβει και
να εκτελέσει γεωτρήσεις στην περιοχή της ΑΟΖ μας δυτικά της Πάφου, ανατολικά στη θαλάσσια περιοχή Καρπασίας και έρευνες στα

νότια. Συνειδητοποίησε ότι είχαμε
το πλεονέκτημα και προηγούμασταν
κατά μια δεκαετία σε συνεργασία
με χώρες και εταιρείες κολοσσούς.
Από την στιγμή που με την τακτική
μας ουσιαστικά της «αφαιρέσαμε»
το πλεονέκτημα χρήσης της στρατιωτικής της ισχύος, άλλαξε ρότα
και έβαλε στόχο να μας προλάβει
και να θέσει το ζήτημα στο επίπεδο
ισοδύναμων τετελεσμένων πριν
από την εξόρυξη υδρογονανθράκων
από την Κ.Δ. έστω και σε ένα οικόπεδο της ΑΟΖ . Δυστυχώς, με την
αναποφασιστικότητα, την άσκοπη
γραφειοκρατία, την άσκοπη επίδειξη
δύναμης εξουσίας και την έλλειψη
αφοσίωσης λειτουργών των εμπλεκομένων υπηρεσιών της Κ.Δ. στην
επίτευξη του κύριου στόχου, δώσαμε
την ευκαιρία στην Τουρκία να μας
προλάβει και ουσιαστικά να λέει:
«Κάνετε γεωτρήσεις, κάνουμε γεωτρήσεις, σταματήστε να μπούνε
όλα στο τραπέζι μαζί με το Κυπριακό»!.! Κατά την άποψή μου αυτή

είναι η πραγματικότητα, αλλά το
παιχνίδι σώζεται ακόμα αρκεί η πολιτική ηγεσία να μην ενδώσει και
να συνεχίσει απρόσκοπτα το πρόγραμμα με προτεραιότητα την εξόρυξη σε ένα οικόπεδο, γεγονός που
θα διασυνδέσει το ζήτημα με τα μεγάλα ξένα συμφέροντα. Οι δε κρατικές υπηρεσίες και η Βουλή θα πρέπει να θεσμοθετούν ευέλικτες και
γρήγορες διαδικασίες αδειοδοτήσεων στην ΑΟΖ και όχι πολύπλοκες
και χρονοβόρες διαδικασίες, που
προκαλούν αντί να επιλύουν προβλήματα. Η υλοποίηση του κύριου
στόχου της εξόρυξης απαιτεί από
τους έχοντες την εξουσία πλήρη
αφοσίωση, υπέρβαση με ανάληψη
ευθύνης και πλήρη συντονισμό,
γιατί απλούστατα πάνω από όλους
και όλα είναι το εθνικό συμφέρον
και η επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού.

Ο κ. Κωνσταντίνος Φυτιρής είναι υποναύαρχος (ε.α.).
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Από το αρχείο του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΧΜΕΤ ΜΕΡΤΖΑΝ

Απόβαση, μάχες
και εκτελέσεις, όπως
τις έζησε το 1974
Ο δεκανέας του κατοχικού στρατού περιγράφει την απόβαση,
την κατάληψη του Δικώμου και εκτελέσεις στο Συγχαρί
Είναι Μάρτης του 2007, είμαστε με
τη συνάδελφο Άννα Ανδρέου στο
μικρό διαμέρισμα του Μεχμέτ Μερτζάν, στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης. Πρόκειται για τον έφεδρο
δεκανέα του τουρκικού στρατού,
το 1974, τον οποίο «συναντήσαμε»
στις ιστορίες του πεντάχρονου αγνοούμενου από το Παλαίκυθρο, Χριστάκη Γεωργίου και του 16χρονου
Κώστα Γιάννακα από τη Μια Μηλιά,
τον οποίο είχε γλιτώσει από εκτελεστικό απόσπασμα ο Μεχμέτ. Ο
Μεχμέτ, που εκείνο τον καιρό μελετούσε την Καινή Διαθήκη για να
μάθει σε τι θεό πιστεύουν και οι
άλλοι άνθρωποι, όταν μιλά για όσα
έζησε στην Κύπρο το ’74 «δεν καταλαβαίνει Χριστό»! Αφηγείται χωρίς
πάθος και κυρίως χωρίς φόβο τα
όσα έζησε στην Κύπρο ως στρατιώτης του τουρκικού στρατού εισβολής
από τις 20 Ιουλίου του 1974 μέχρι
και τα τέλη Νοεμβρίου 1974 και με
αφοπλιστική ειλικρίνεια δηλώνει:
«Φοβάμαι γιατί αυτά που θα πω, αν
και πέρασαν τριάντα χρόνια, μπορεί
να πειράξουν. Εγώ είμαι εναντίον
του πολέμου. Ο πόλεμος δεν ωφελεί
ποτέ κανένα πλην εκείνων που πλουτίζουν από αυτόν. Γι’ αυτό πρέπει
να αποκαλύπτουμε το αλγεινό του
πρόσωπο. Για να μαθαίνουν οι νεότεροι πόση αξία έχει η ειρήνη. Ο
κόσμος δεν πρέπει να έχει σύνορα.
Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να ζουν
όπου θέλουν και όπως θέλουν, ειρηνικά και αγαπημένα». Να τον πιστέψουμε ή μήπως οι Τούρκοι δεν
έχουν εμπιστοσύνη έστω κι αν χωρίς
κέρδος μπορεί κάποτε να βάζουν
και το κεφάλι τους στον ντορβά. Και
πάλι όμως γιατί ένας βετεράνος της
τουρκικής εισβολής με τα προνόμια
που απολαμβάνει να μην «κωλώνει»
και να αφηγείται πράγματα πολλές
φορές και ακατονόμαστα...
Μας ξαναγέμισε με αχνιστό τσάι
τα μικρά παραδοσιακά γυάλινα ποτηράκια και πήρε στο χέρι το ποντίκι
του κομπιούτερ. Από το GOOGLE
EARTH εστίασε σε μια περιοχή λίγο
έξω από τη Λευκωσία στους πρόποδες του Πενταδάκτυλου και ξεκίνησε την αφήγηση. Η Άννα μετέφραζε, το μαγνητόφωνο ηχογραφούσε κι εγώ έπαιρνα σημειώσεις.
«Τα ελικόπτερά μας ξεκίνησαν
από το Τασουντζού της Μερσίνας.
Ήταν περίπου 30 ελικόπτερα και
το καθένα μετέφερε μικρές ομάδες

κι αυτό μου ήταν μάλλον αρκετό
για να καταλαβαίνω πόσο σκληρό
πράγμα ήταν ο πόλεμος. Μια ζωή
όταν χαθεί δεν έρχεται πίσω...

Αποβιβαστήκαμε και κατεβάσαμε από το ελικόπτερο τα πυρομαχικά.
Πριν κατορθώσουμε να
προσανατολιστούμε δεχθήκαμε πυρά όλμων και
ένας από την ομάδα μου
τραυματίσθηκε στο
πλευρό. Το αίμα και οι
οιμωγές του μας προκάλεσαν το πρώτο σοκ.

Eίδαμε ελληνικά τανκς.
Τους χαιρετίσαμε τάχατες ενθουσιασμένοι και
μας χαιρέτισαν κι εκείνοι. Μόλις περάσαμε, πάτησα το γκάζι και το φορτηγό έπιασε όση ταχύτητα ήταν δυνατό. Αναπνεύσαμε με ανακούφιση. Oλη εκείνη την ώρα
σκεφτόμουνα τα παιδιά
μου και τη γυναίκα μου...
των 5-6 ατόμων. Φτάσαμε γύρω
στις τρεις το απόγευμα στο Μπογάζι, μεταξύ Λευκωσίας και Κερύνειας. Η ζέστη ήταν αφόρητη, ο
αέρας ζεστός και η σκόνη μάς δυσκόλευε στην αναπνοή. Σκέφτηκα
για μια στιγμή «πού μας έφεραν
και γιατί;». Φυσικά καταλάβαινα
ότι επρόκειτο για πόλεμο. Καταλάβαινα ακόμα ότι ο πόλεμος είναι
άσχημο πράγμα. Δεν μπορούσα
τότε να το αναλύσω πολιτικά ή φιλοσοφικά, αλλά ήμουν 20 χρονών
είχα γυναίκα και δύο μικρά παιδιά

Το πρώτο σοκ
Αποβιβαστήκαμε και κατεβάσαμε
από το ελικόπτερο τα πυρομαχικά
και τους όλμους που κουβαλούσαμε,
καθώς η ομάδα μου ήταν στοιχείο
όλμων. Πριν κατορθώσουμε να προσανατολιστούμε και να συνταχθούμε
δεχθήκαμε πυρά όλμων και ένας
από την ομάδα μου τραυματίσθηκε
στο πλευρό. Το αίμα και οι οιμωγές
του μας προκάλεσαν το πρώτο σοκ.
Δεν ξέραμε πώς να αντιδράσουμε.
Συζητήσαμε για μερικά λεπτά και
αποφασίσαμε ότι προείχε η ζωή του
συναδέλφου μας. Έπρεπε να βρούμε
άμεσα βοήθεια. Αφήσαμε τους όλμους και τα πυρομαχικά, πήραμε
τον προσωπικό μας οπλισμό μόνο,
οι τρεις σηκώσαμε στα χέρια τον
τραυματία και ο τέταρτος μπήκε
μπροστά με το όπλο και φτάσαμε
μέχρι το δρόμο. Από μακριά είδαμε
να έρχεται ένα στρατιωτικό τζιπ.
Κρυφτήκαμε στο χαντάκι και μόλις
πλησίασε το τζιπ αρκετά, βγήκαμε
και οι τέσσερεις προτάσσοντας τα
όπλα και ανακόπτοντας το όχημα.
Ο οδηγός φρενάρισε απότομα και
μαζί με τον συνοδηγό σήκωσαν τα
χέρια ψηλά. Δεν ξέραμε αν ήταν Έλληνες ή Τούρκοι. Πλησιάσαμε έτοιμοι
για κάθε ενδεχόμενο και τους ρωτήσαμε πού πάνε. Το σοκ από τον
τραυματισμό του φίλου μας δεν είχε
περάσει και ήμασταν εκνευρισμένοι.
Προς μεγάλη μας ανακούφιση μάς
απάντησαν στην τουρκική. Ήσαν
Τούρκοι. Φορτώσαμε τον τραυματία
στο τζιπ και μας μετέφεραν στο
στρατιωτικό νοσοκομείο του Δικώμου. Αφήσαμε τον τραυματία εκεί
και δεν ξέραμε πλέον πού να πάμε
και τι να κάνουμε. Είχαμε ήδη αποκοπεί από το υπόλοιπο τμήμα και
δεν είχαμε μέσο για να επικοινωνήσουμε ούτε και γνωρίζαμε πλέον
το σημείο συγκέντρωσης ώστε να
επιστρέψουμε. Παρακάτω είδα έναν
Τούρκο αξιωματικό. Πλησίασα και
του εξήγησα την κατάσταση. Τον
ρώτησα τι έπρεπε να κάνουμε. Μας
είπε να πάμε σε ένα χώρο κοντά στο
Δίκωμο, όπου ήταν και άλλοι στρατιώτες. Ξεκινήσαμε με τα πόδια προς
την κατεύθυνση που μας υπέδειξε
και τους συναντήσαμε γύρω στις

«Φοβάμαι γιατί αυτά που θα πω, αν και πέρασαν τριάντα χρόνια, μπορεί να πειράξουν. Εγώ είμαι εναντίον του πολέμου. Ο πόλεμος δεν ωφελεί ποτέ κανένα πλην εκείνων που πλουτίζουν από αυτόν. Γι’ αυτό πρέπει να αποκαλύπτουμε
το αλγεινό του πρόσωπο. Για να μαθαίνουν οι νεότεροι πόση αξία έχει η ειρήνη», λέει ο Μ. Μερτζάν.
εννέα το βράδυ. Ο διοικητής σε εκείνη τη μονάδα ήταν κάποιος Σουμπάι
Μπαΐκαρα. Όταν τον ρώτησα τι πρέπει να κάνουμε, μου απάντησε: «Εσύ
θα φροντίζεις για το φαγητό και τις
προμήθειες». Με έχρισε δηλαδή σιτιστή. Μόνο που εφόδια δεν υπήρχαν, πώς θα σιτίζαμε κι άλλους. Θα
έπρεπε με λίγα λόγια να βρούμε φαγητό να φάνε οι στρατιώτες».

Μπήκαν στο Δίκωμο
Κάνει παύση, χαμογελά λες και
αυτοσαρκάζεται, και μας αφηγείται
πως για μια ολόκληρη μέρα κατασκόπευαν ένα σχεδόν άδειο χωριό
πριν να το «καταλάβουν». «Την επόμενη μέρα στις 21 Ιουλίου μαζί με
άλλους δύο ξεκινήσαμε και κινηθήκαμε προς το χωριό, το Δίκωμο. Κάτσαμε στο παρατηρητήριο έξω από
το χωριό και προσπαθούσαμε με τα
κιάλια να καταλάβουμε αν υπήρχαν
οπλισμένοι κάτοικοι κι αν υπήρχε
κίνδυνος για να μπούμε στο χωριό.
Η ζέστη αφόρητη και η πείνα είχε
αρχίσει να βαρά κατακούτελα. Από
όλα όσα είχαμε παρατηρήσει αντιληφθήκαμε ότι στο χωριό είχαν μείνει μόνο γέροι. Είχε ήδη νυχτώσει
κι αποφασίσαμε να κοιμηθούμε γιατί
ήμασταν κατάκοποι και τα ξημερώματα θα μπαίναμε στο χωριό. Έτσι
κι έγινε. Τα χαράματα μπήκαμε στο
χωριό...». Χαμογελά ξανά και συνεχίζει: «Παντού υπήρχαν σπασμένα
τζάμια και σημάδια μάλλον αεροπορικών πολυβολισμών. Σε μια στιγμή προσέξαμε κάποια περίεργη κίνηση. Πλησιάσαμε - παίρνοντας
προφυλάξεις - ένα αυτοκίνητο με

δύο άτομα. Μόλις εμφανιστήκαμε
μπροστά τους σήκωσαν τα χέρια
ψηλά. Μας μίλησαν τούρκικα και
ήταν φορτωμένοι χρυσαφικά. Ήσαν
Τούρκοι, τσιγγάνοι όπως μας είπαν
και είχαν έρθει «να πάρουν τα χρυσαφικά τους για να τα πουλήσουν
για να ζήσουν τις δύσκολες μέρες»...
Φυσικά και αντιληφθήκαμε ότι δεν
ήταν δικά τους τα χρυσαφικά που
μάζεψαν, ωστόσο εκείνη την ώρα
άλλες ήταν οι προτεραιότητές μας.
Κυρίως έπρεπε να βρούμε ένα μεταφορικό μέσο και κάτι για να φάμε.
Συνεχίσαμε να περπατούμε στο
εγκαταλελειμμένο χωριό. Συναντήσαμε μερικά ηλικιωμένα άτομα πέραν των 70 χρονών. Τους μιλούσαμε
και μας απαντούσαν ελληνικά. Καταλάβαμε ότι δεν υπήρχαν παρά μόνο μερικοί γέροντες, οι άλλοι είχαν
όλοι φύγει. Σε λίγο είδαμε μπροστά
μας ένα φορτηγό αυτοκίνητο φορτωμένο με σάκους τσιμέντο. Οι δύο
ξεφόρτωσαν το τσιμέντο κι εγώ
αφού έσπασα το τζάμι, ένωσα τα
σύρματα και ξεκίνησα το όχημα.
Μπήκαμε μέσα και λίγο πιο κάτω
είδαμε ένα μπακάλικο. Κατεβήκαμε
και προσπαθήσαμε να παραβιάσουμε
την πόρτα. Δυσκολευτήκαμε και γι’
αυτό τη σπρώξαμε με το φορτηγό
και άνοιξε. Πήραμε μπισκότα, αναψυκτικά και τσιγάρα. Αφού χορτάσαμε την πείνα μας, φορτώσαμε και
ό,τι μπορούσαμε και ξεκινήσαμε για
να βρούμε τη μονάδα μας».

Επικίνδυνη απόδραση
Ο Μεχμέτ Μερτζάν στρέφεται
ξανά προς το GOOGLE EARTH και

βρίσκει ένα συγκεκριμένο σημείο
στον Πενταδάκτυλο, που σήμερα
ασπρίζει και ξεκινά ξανά την αφήγησή του: «Υπολογίζοντας στο περίπου φτάσαμε σε μια περιοχή στον
Πενταδάκτυλο όπου κάνουν σκυρόδεμα. Εκεί βρήκαμε γύρω στους
25 δικούς μας μαζί με ένα επιλοχία.
Έπρεπε όμως να φύγουμε γιατί ξαφνικά βρεθήκαμε εν μέσω πυκνών
πυρών και κινδυνεύαμε άμεσα.
Έπρεπε να κινηθούμε αστραπιαία
και ανάμεσα από τις γραμμές και
κυρίως χωρίς να αντιληφθούν οι
Έλληνες ποιοι ήμασταν. Βγάλαμε
όλοι τα στρατιωτικά πουκάμισα και
μείναμε άλλοι γυμνοί κι άλλοι με
τις φανέλες. Μπήκαν όλοι στο φορτηγό «μου» με τους ελληνικούς αριθμούς εγγραφής. Κι αυτό μάλλον μας
έσωσε. Οδηγούσα πολύ προσεκτικά
και με μέτρια ταχύτητα. Είχα φουσκώσει στον ιδρώτα από την ένταση
και την αγωνία. Σε μικρή απόσταση
είδαμε ελληνικά τανκς. Τους χαιρετίσαμε τάχατες ενθουσιασμένοι
και μας χαιρέτισαν κι εκείνοι. Μόλις
περάσαμε τα τανκς, πάτησα με όση
δύναμη μού είχε απομείνει το γκάζι
και το φορτηγό έπιασε όση ταχύτητα
ήταν δυνατό. Αναπνεύσαμε με ανακούφιση. Είχαμε αποδράσει στην
κυριολεξία από του χάρου τα δόντια.
Όλη εκείνη την ώρα της αγωνίας
σκεφτόμουνα τα παιδιά μου και τη
γυναίκα μου...
Οδήγησα το φορτηγό εκεί που
ήξερα καλύτερα. Σε λίγο φτάσαμε
στο στρατιωτικό νοσοκομείο του
Δικώμου. Εκεί εξουθενωμένοι κοιμηθήκαμε».

Οι εκτελέσεις τεσσάρων Ελληνοκύπριων αιχμαλώτων στο Συγχαρί
Ο Μεχμέτ σταματά την αφήγηση.
Πίνει δυο γεμάτες γουλιές τσάι και
δείχνει να δυσκολεύεται να περάσει
στην επόμενη μέρα. Η Άννα τον ρωτά «τι συμβαίνει». Απαντά πως δεν
θα ήθελε να θυμάται εκείνη τη μέρα
και πιάνει διστακτικά ξανά το νήμα
της μνήμης...
«Την επομένη, 22 Ιουλίου, πήραμε διαταγή να πάμε στο Συγχαρί
που ήταν ήδη υπό τον έλεγχο του
τουρκικού στρατού. Εκεί υπήρχαν
άλλοι περίπου 150 δικοί μας στρατιώτες. Εκεί βρέθηκα για πρώτη φορά στις τρεις μέρες σε μια πρωτόγνωρη για μένα σκηνή. Είχαν οι
δικοί μας πάρει τέσσερις Ελληνοκύπριους αιχμαλώτους και με τη
βοήθεια κάποιου διερμηνέα, προφανώς Τουρκοκύπριου και κάποιων
άλλων, τους ανέκριναν. Όταν τέλειωσαν με την ανάκριση του πρώτου τον πήραν λίγο πιο πέρα, μπροστά από ένα μεγάλο χαντάκι και
τον εκτέλεσαν. Το ίδιο συνέβη και
με τον δεύτερο. Ο τρίτος την ώρα
που τον οδηγούσαν στην εκτέλεση
επιχείρησε να αποδράσει. Πήρε φόρα και πήδηξε από την άλλη πλευρά

του χαντακιού που ήταν 3-4 μέτρα
και τα κατάφερε. Μόλις όμως έπεσε
στην άλλη πλευρά ένας από τους
εκτελεστές τον πυροβόλησε και τον
σκότωσε. Εκτέλεσαν και τον τέταρτο...». Έστρεψε το πρόσωπό του
προς εμένα και μου είπε πως κάπου
εκεί (δείχνοντας με το ποντίκι στην
οθόνη του κομπιούτερ) πρέπει να
υπάρχει ένας τάφος αγνοουμένων
και συνέχισε: «Πρώτη φορά έβλεπα
ένα τέτοιο πράγμα. Όσο το σκέφτομαι επιστρέφει ο νους μου ξανά στις
σκέψεις περί του πολέμου. Ένας
κόσμος, ένας πλανήτης ολόκληρος
που μας χωρά όλους. Γιατί να σκοτώνονται οι άνθρωποι; Τι έχουν να
μοιράσουν; Τα πλούτη των ισχυρών;
Εκείνοι δεν πολεμάνε. Μόνο κερδίζουν από τους πολέμους...».

μόνο να βρίσκουμε φαγητό. Κάποιοι
έπρεπε να μαγειρεύουν και έπρεπε
ταυτόχρονα εκείνοι που μαγείρευαν
να μπορούν να εξηγούνται. Γι’ αυτό
«παραγγέλναμε» αυτά που χρειαζόμασταν σε Τουρκοκύπριους, τα μαγείρευαν και μετά περνούσαμε, τα
μαζεύαμε και κάναμε διανομή συσσίτιο. Μάλιστα, εγώ βρήκα και μια
καλή γριούλα που την παρακάλεσα
και μου έπλενε και τα ρούχα μου.
Μεγάλη πολυτέλεια...».

Πολύωρη μάχη

«Διαβάζω την Καινή Διαθήκη όπως διαβάζω και άλλων θρησκειών βιβλία. Θέ-

Και μετά ήρθαν τα τανκς

λω πάντα να διευρύνω τους ορίζοντές μου. Δεν είμαι φανατικός ούτε θρησκείας ούτε πολιτικής. Ο μόνος μου φανατισμός είναι η γνώση. Δυστυχώς, η
τουρκική κοινωνία αυτά τα βλέπει ακόμα καχύποπτα».

«Στρατοπεδεύσαμε λίγο πιο έξω
από το Συγχαρί. Αφού τακτοποιηθήκαμε, μάς μίλησε ο διοικητής
και μας είπε ότι το σχέδιο ήταν να
καταλάβουμε τον Πενταδάκτυλο.
Τα πράγματα ήταν ακόμα δύσκολα.
Περιμέναμε να φτάσει ο βαρύς οπλι-

σμός. Υπήρξε, αν θυμάμαι καλά,
μια ανακωχή ή μια τέλος πάντων
ανάπαυλα 3-4 ημερών και τότε ήταν
που έφτασαν και τα δικά μας τα
τανκς και τα άλλα βαρέα οχήματα.
Εγώ έλαβα διαταγή να βρω φαγητό

για να φάνε οι στρατιώτες. Πήρα
τότε σειρά τα χωριά και διέταζα
τον κόσμο να σφάζει ζώα και να τα
μαγειρεύει. Στην ερώτηση αν γύριζε
ελληνικά χωριά ο Μεχμέτ Μερτζάν
απαντά αρνητικά: «Δεν έφτανε

Ο Μεχμέτ Μερτζάν προσπάθησε
στη συνέχεια να μας εξηγήσει, χρησιμοποιώντας και πάλι τον ηλεκτρονικό χάρτη, ένα στρατηγικό σημείο
που τους δόθηκε διαταγή να καταλάβουν. Ήταν κάπου μεταξύ Κερύνειας και Μόρφου. Ωστόσο, δεν θυμόταν το όνομα κι ούτε κι εμείς μπορούσαμε να αντιληφθούμε τελικά
περί ποιου χωριού μιλούσε. Τέλος
πάντων μας εξήγησε ότι εκεί έκαναν
μια πολύωρη μάχη με τους Έλληνες
και τελικά κατάφεραν να μπουν και
να πάρουν το χωριό. Στο δικό μου
ερώτημα αν υπήρχαν νεκροί, απάν-

τησε ότι πρέπει να ήταν πολλοί οι
νεκροί, ωστόσο, ο ίδιος διατάχθηκε
να μεταφέρει τραυματίες στο Δίκωμο
και δεν ήταν εκεί όταν μάζευαν τους
νεκρούς, γι’ αυτό και δεν ήξερε πόσοι
ήταν και πού τους έθαψαν.
Ο Μεχμέτ πίνει άλλη μια γουλιά
τσάι. Και παίρνει ένα βιβλίο στα χέρια. Είναι η Καινή Διαθήκη σε τουρκική μετάφραση: «Διαβάζω την Καινή Διαθήκη όπως διαβάζω και άλλων
θρησκειών βιβλία αλλά και φιλοσόφων. Θέλω πάντα να διευρύνω τους
ορίζοντές μου. Δεν είμαι φανατικός
ούτε θρησκείας ούτε πολιτικής. Ο
μόνος μου φανατισμός είναι η γνώση.
Δυστυχώς, η τουρκική κοινωνία
αυτά τα βλέπει ακόμα καχύποπτα.
Ακόμα κι αυτά που γίνονται γι’ αυτήν
και εντός αυτής και φυσικά την αφορούν άμεσα. Η τουρκική κοινωνία
θέλει να κρατεί μυστικά. Και θέλει
να τα κρατεί «εντός της οικογένειας».
Εδώ βάλαμε άνω τελεία. Ήπιαμε
ακόμα λίγο τσάι και βγάλαμε φωτογραφίες για να ξεμουδιάσουμε. Κι
ήταν λίγο πριν σκάσουν οι μεγάλες,
οι πολύ μεγάλες βόμβες των λεηλασιών και των βιασμών...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Οι γεωτρήσεις, το ΓεΣΥ και τα νυστέρια του ΔΗΚΟ
Αν συμπέσουν

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Το καλοκαίρι του 2017 συνέπεσαν οι συνομιλίες στην Ελβετία με την άφιξη του West
Capella, στο τεμάχιο 11 για εργασίες. Τότε ο
πρόεδρος της Δημοκρατίας, μεσούσης της
διαδικασίας των συνομιλιών απέρριψε κάθε
σκέψη για μικρή αναβολή των εργασιών. Η
συνέχεια των πραγμάτων είναι γνωστή, οι
συνομιλίες κατέρρευσαν και ως εκ τούτου
εκτονώθηκε η όποια πίεση, αν υπήρχε πίεση, που ενδεχομένως να ασκείτο προς την
ε/κ πλευρά. Δύο χρόνια αργότερα φαίνεται
ότι το σκηνικό του 2017 θα επαναληφθεί. Αν
υπάρξει επανάληψη του διαλόγου, χρονικά
θα συμπέσει με την έναρξη των γεωτρήσεων από ENI και TOTAL. Η Λευκωσία σε όλους
τους τόνους επίσημα και ανεπίσημα διακηρύττει πως δεν υπάρχει περίπτωση να τεθούν τα ενεργειακά, της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ίδια ζυγαριά. Δηλαδή εννοεί
πως ακόμα και να ξεκινήσουν συνομιλίες, οι
Γάλλοι και Ιταλοί θα τρυπούν απρόσκοπτα
στο 6 ή το 7. Και η Τουρκία τι θα κάνει; Θα
κάθεται στην Ελβετία και θα συζητά λύση
του Κυπριακού;

Κώστας Καδής

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας
Καδής ειλικρινής και αυθεντικός υποστηρικτής των συμπαθεστάτων χελώνων καρέτα-καρέτα ή αβέρωφ-αβέρωφ, αφού αυτές εκκολάπτονται στην
Αργάκα!

••••

σεις την Προεδρία της Δημοκρατίας είτε ως
κυβέρνηση με εταίρους, είτε ως συγκυβέρνηση».

Με ανάπαυλα;

Το 2019 δεν είναι 2017. Ο πρόεδρος θα πάει
σε συνομιλίες με τέσσερα τουρκικά πλοία
πέριξ της Κύπρου; Θα ζητήσει αποκλιμάκωση. Αν οι Τούρκοι ζητήσουν μια μικρή ανάπαυλα ως αντάλλαγμα, ο Νίκος Αναστασιάδης τι θα κάνει; Κακές γλώσσες λένε πως το
τελευταίο διάστημα υπάρχουν μέλη της κυβέρνησης που δεν θα έλεγαν όχι σε μια μικρή ανάπαυλα εντός της ΑΟΖ, χάρη των συνομιλιών. Είναι έτσι; Πάντως, από τον περασμένο Φλεβάρη στα θαλασσοτεμάχιά μας
υπάρχει νηνεμία…

••••
Οι επίτροποι και τα πάνελ
-Πρόεδρε τι ιστορία εν τούτη με την OCCRP;
-Εν να σου πω τον Οκτώβρη, ρε υπουργούιν!

Για το θεαθήναι

ΔΗΚΟϊκά μαχαιρώματα

Δεν τους έφθαναν όλα τ’ άλλα προβλήματα
έχουν και τις ιδιωτικές κλινικές στο ΓεΣΥ.
Τόσος θόρυβος και στο τέλος θα τους δώσουνε και τα ρέστα. Ετοιμάζουν πρόταση λένε για να κάμψουν το όχι των κλινικαρχών
στο ΓεΣΥ. Μα αφού στο τέλος της ημέρας
ό,τι ζητήσουν οι κλινικάρχες θα τους το δώσει ο ΟΑΥ. Γιατί το παιχνίδι γίνεται με σημαδεμένη τράπουλα. Τουτέστιν οι ιδιωτικές
κλινικές γνωρίζουν πως χωρίς αυτές δεύτερη φάση ΓεΣΥ δεν υπάρχει. Δεν βγαίνει ο
απαιτούμενος αριθμός κλινών για να δουλέψει το ΓεΣΥ. Αυτό το γνωρίζει το Υπουργείο
Υγείας και ο ΟΑΥ.

Η διαπραγμάτευση που θα γίνει θα είναι
για το θεαθήναι. Έτσι για να φανεί πως αυτοί που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα το
πάλεψαν μέχρι το τέλος. Το ερώτημα όμως
που πρέπει να μας απαντήσουν είναι το
εξής: Ο ΟΑΥ θα πληρώνει για μια αφαίρεση
σκωληκοειδίτιδας 4 χιλιάδες ευρώ το ιδιωτικό νοσηλευτήριο και το νοσοκομείο Λευκωσίας 2 χιλιάδες ευρώ; Γιατί τόση είναι
περίπου η αρχική κοστολόγηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας από τον ΟΑΥ.
Ό,τι και αν κάνουν το αρχικό κόστος του ΓεΣΥ θα ανέβει και τη νύφη θα την πληρώσει
ο κοσμάκης. Τώρα ποιοι είναι τα σαΐνια; Ξέρει κανείς να μας πει; Αυτοί ή οι κλινικάρχες;

••••

••••

••••

••••
Θα τα πάρουν όλα

Μπορεί ο Νικόλας να καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες τους κύριους αντιφρονούντες του μετά τις προεδρικές εκλογές, όμως ο
πόλεμος των Κεντρώων κρατά ακόμα στο παρασκήνιο και προβλέπεται πως θα πάρει φωτιά μέχρι και τις βουλευτικές εκλογές του
2021. Ενδεικτικές οι τελευταίες τοποθετήσεις
του Χρίστου Τσίγκη, στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης στις οποίες σημειώνει πως δεν ξέρει ποιες είναι οι θέσεις του ΔΗΚΟ σε μία σειρά ζητημάτων. Αφορμή η συζήτηση που άνοιξε γύρω από το πρώην δικηγορικό γραφείου
του Νίκου Αναστασιάδη και η τοποθέτηση της
αναπληρώτριας προέδρου του ΔΗΚΟ Χριστιάνας Ερωτοκρίτου που χαρακτηρίζει το δημοσίευμα του OCCRP ατεκμηρίωτο.

ΔΗΚΟ και πολιτογραφήσεις

Ο ίδιος ο Χρίστος Τσίγκης διερωτήθηκε
ποια είναι η θέση του κόμματος στις πολιτογραφήσεις και σε μία σειρά ζητημάτων και
πρότεινε ιδεολογικοπολιτικό συνέδριο.
« Έχουμε χάσμα (κενό και απόκλιση) απόψεων μεταξύ κάποιων της ηγεσίας και της
βάσης του Κόμματος. Ίσως αν ξαναδούμε
όλα αυτά και τα επαναξιολογήσουμε επί της
ουσίας και με πραγματική θέληση με την
πραγματοποιήσει ενός ελεύθερου και ανοικτού (μη καθοδηγούμενου και ελεγχόμενου) ιδεολογικού-πολιτικού συνεδρίου θα
βοηθήσει στην νέα πορεία του Κόμματος
μας και στο τι πραγματικά θέλουμε με στόχο τις επόμενες Βουλευτικές 2021, Δημοτικές 2021 και κυρίως Προεδρικές εκλογές
του 2023 - προσπαθώντας να είμαστε σοβαρά στο παιχνίδι, διεκδικώντας με αξιώ-

Ο Τσίγκης βεβαίως δεν έμεινε εκεί. «Αρκετά τράβηξε το ΔΗΚΟ εδώ και 10 χρόνια (που
σήμερα έπρεπε να είχε 20%) με τα προσωπικά και άλλα απωθημένα, τα καπρίτσια και
τις μωροφιλοδοξίες του καθενός», σημείωσε προκαλώντας ερωτήματα για το ποιους
εννοεί. Όπως λέγεται οι σχέσεις του με τη
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου δεν είναι και οι καλύτερες και σε εκείνη φαίνεται πως στρέφονται τα βέλη, καθώς σύμφωνα με τον
ίδιο θεωρείται πως δεν τον είχε στηρίξει με
θέρμη στις δημοτικές εκλογές του 2016,
όταν ήταν υποψήφιος για τη δημαρχία
Στροβόλου. Στα κομματικά πηγαδάκια εξηγούν πως η επανεμφάνισή του έχει να κάνει με τη φιλοδοξία του για διορισμό και
συγκεκριμένα σε θέση επιτρόπου τοπικής
αυτοδιοίκησης. Πάντως, στο κάδρο των αντιφρονούντων, μαζί με τον Χρίστο Τσίγκη,
μπαίνει δυναμικά και ο Αλέκος Τρυφωνίδης, ο οποίος εκφράζει συχνά πυκνά τις
ενστάσεις του και τα παράπονά του για το
γεγονός ότι αν και μέρος της ηγεσίας, δεν
καλείται τόσο συχνά όσο άλλα στελέχη στα
τηλεοπτικά πάνελ.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Η σκοτεινή πλευρά της τεχνολογικής ουτοπίας
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Π

οιος θα μας σώσει από αυτούς που θα σώσουν τον κόσμο; Αυτή ήταν η σκέψη
που στροβίλιζε στο μυαλό μου (ακόμα ευτυχώς offline) στις πιο κυνικές
μου στιγμές κατά τη διάρκεια του
τριήμερου Singularity Global Summit, που παρακολούθησα την περασμένη εβδομάδα στο Σαν Φρανσίσκο.
Η ιδιωτικότητα είναι κλοπή: αυτό
είναι το μάντρα της ομώνυμης εταιρείας που βρίσκεται στο επίκεντρο
του μυθιστορήματος «The Circle»
του Ντέιβ Eγκερς. Oλη η ανθρώπινη
εμπειρία πρέπει να καταγράφεται
οπτικοακουστικά και να αναρτάται
στο Διαδίκτυο, στο όνομα της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας
και της επικοινωνίας – μέσω φυσικά
των υπηρεσιών της συγκεκριμένης
εταιρείας.
Το Singularity University (SU)
είναι κερδοσκοπικός οργανισμός
που ιδρύθηκε για να διαφωτίσει
τον κόσμο –ή τουλάχιστον όσους
είχαν τα μέσα να πληρώσουν για
τα υψηλού κόστους εκπαιδευτικά
του προγράμματα και εκδηλώσεις–
για τις λεγόμενες «εκθετικές τεχνολογίες» και το πώς θα αλλάξουν τον
κόσμο. Στο μεγάλο ετήσιο συνέδριό
του, που έως φέτος γινόταν κάθε
χρόνο στο Σαν Φρανσίσκο, τη Μέκκα της ψηφιακής επανάστασης,
είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω τις συναρπαστικές τελευταίες
εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη,
στη ρομποτική, στο 3D-printing,
στη συνθετική βιολογία, στην
«επαυξημένη πραγματικότητα» (AR)
και στις λοιπές τεχνολογίες που
διαμορφώνουν τη νέα πραγματικότητα.
Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, που
ήταν ούτως ή άλλως απελπιστικά
πίσω στην οικονομία της γνώσης

Οι οργανωτές του τριήμερου Singularity Global Summit θεωρούν ότι, χάρη στην τεχνολογία, ζούμε στην καλύτερη εποχή της ιστορίας της ανθρωπότητας.
προ του 2009 και η οποία κατά τη
δεκαετία που ακολούθησε, όταν έγιναν ιλιγγιώδη άλματα στις τεχνολογίες αυτές που έθεσαν τα θεμέλια
της 4ης βιομηχανικής επανάσταση,
έδινε αγωνιώδη μάχη για οικονομική
επιβίωση, ένας θεσμός όπως το Singularity είναι εξαιρετικά καλοδεχούμενος. Πέρυσι, χάρη στην ακαταπόνητη Νίκη Συροπούλου, που
ανέλαβε να μεταλαμπαδεύσει το
πνεύμα του SU στην Ελλάδα, έγινε
το πρώτο Greece Summit, με ομι-

λητές που άνοιξαν τα μάτια του ελληνικού κοινού στον νέο κόσμο που
δημιουργείται. Το δεύτερο ελληνικό
συνέδριο, τον Νοέμβριο, αναμένεται
να είναι ακόμα καλύτερο.
Δεν παύει όμως να υπάρχει κάτι
ανατριχιαστικό στο όραμα που πρεσβεύουν οι δύο ηγετικές φυσιο-γνωμίες και συνιδρυτές του SU, ο χαρισματικός Ελληνοαμερικανός Πίτερ
Ντιαμάντης και ο θρυλικός πολυεφευρέτης Ρέι Κούρτσγουαϊλ. Στις
ομιλίες τους, εστίασαν και οι δύο

στο ότι, χάρη στην τεχνολογία,
ζούμε στην καλύτερη εποχή στην
ιστορία της ανθρωπότητας και ότι,
με την υπολογιστική ισχύ να συνεχίζει να σκαρφαλώνει, τίθενται οι
βάσεις για την ουτοπία του μέλλοντος: μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι
θα είναι ένα με τις μηχανές, με τη
διασύνδεση των ανθρώπινων εγκεφάλων με το υπολογιστικό νέφος·
όπου ασθένειες θα εντοπίζονται
άμεσα, όπου, άρα, το προσδόκιμο
ζωής θα εκτοξευθεί· όπου η πρό-

σβαση στο Διαδίκτυο θα γίνει οικουμενική και θα επεκταθεί σε αμέτρητες συσκευές, δίνοντας σε όλο
τον ανθρώπινο πληθυσμό τη γνώση
και τα εργαλεία για να χειραφετηθούν και να δημιουργήσουν· όπου
θα μετακινούμαστε με αυτόνομα
οχήματα μηδενικών εκπομπών στον
δρόμο και στον αέρα, χρησιμοποιώντας τον κερδισμένο χρόνο για
δουλειά ή ψυχαγωγία.
Υπάρχει όμως και η σκοτεινή –
η απολύτως ερεβώδης– όψη του νο-

μίσματος της ραγδαίας αυτής προόδου: δυνατότητες παρακολούθησης, χειραγώγησης και καταναγκασμού μεγαλύτερες από ποτέ, που
θα φτάνουν πλέον και στις ενδόμυχες σκέψεις μας· γενετικές παρεμβάσεις με άδηλες, ενδεχομένως
εφιαλτικές, μακροπρόθεσμες συνέπειες· διεύρυνση ανισοτήτων, σε
βαθμό που θα οδηγήσει σε ένα ιδιότυπο νέο απαρτχάιντ. Είναι χαρακτηριστική η ειρωνεία την οποία
ανέδειξε ένας εκ των ομιλητών (οικονομολόγος ο ίδιος), ότι, ενώ οι
σύνεδροι μιλούσαν για το πώς η τεχνολογία θα επιφέρει νέα εποχή
αφθονίας, οι δρόμοι δίπλα στο ξενοδοχείο όπου διεξήχθη το συνέδριο
ήταν γεμάτοι αστέγους.
Οι Ιακωβίνοι της ψηφιακής επανάστασης, όπως έχει παρατηρήσει
ο σφοδρός επικριτής τους Εβγκένι
Μορόζοφ, θεωρούν ότι η τεχνολογία
μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα.
Εκθειάζουν τη διαφάνεια και την
(ψηφιακή) κοινωνικότητα, πιστεύουν σε καλύτερη ζωή μέσω
έξυπνων εφαρμογών. Απεχθάνονται
την κρατική παρέμβαση, είτε στη
φορολογική είτε στη ρυθμιστική
της μορφή.
Είναι μια φιλοσοφία που δένει
θαυμάσια με τα οικονομικά τους
συμφέροντα (και που αντικατοπτρίζεται στους ανύπαρκτους φόρους
που πληρώνουν οι κολοσσοί της
νέας οικονομίας). Η τεχνολογία
όμως από μόνη της, ερήμην της πολιτικής, δεν δίνει λύσεις, και η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται
αφήνει αχανή περιθώρια για ολέθρια
λάθη. Είναι υπερβολικά σημαντική
για να την αφήσουμε στους τεχνολόγους.

• O κ. Στέφανος Κασιμάτης
απουσιάζει σε άδεια.
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ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Θέμα OCCPR
και Προεδρικό

Η ησυχία της
Σαλαμιώτισσας

Ο ισχυρισμός ότι ο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης δεν έχει
σχέση με το γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης ΔΕΠΕ
στο οποίο είναι μέτοχοι οι δύο του θυγατέρες,
προκαλεί τουλάχιστον μειδίαμα, αφού σε κάθε περίπτωση ηθελημένα ή αθέλητα, το γραφείο καρπώνεται το όνομα και προφανώς την ιδιότητά του, κάτι
που γνωρίζουν οι επίδοξοι πελάτες του. Το ίδιο προφανώς ίσχυε
για παράδειγμα και για τον τέως πρόεδρο Τάσσο Παπαδόπουλο
και το γραφείο του, που ακόμη μέχρι σήμερα φέρει το όνομά του.
Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι το όνομα και ο τίτλος ενός δικηγορικού
γραφείου έχουν τόσο μεγάλη σημασία ώστε ένα από τα μεγαλύτερα
δικηγορικά γραφεία στην Κύπρο και όχι μόνο, άλλαξε το όνομά
του για ευνόητους λόγους, μετά από καταδικαστική απόφαση του
Κακουργιοδικείου το 2017, παρά το γεγονός ότι το brand του ήταν
ένα από τα κορυφαία διεθνώς.
Σε σχέση με το δημοσίευμα του OCCPR, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε: «πέραν της πρόδηλης συκοφαντικής διάθεσης,
δεν περιέχουν απολύτως κανένα επιβαρυντικό στοιχείο. Ενώ διευκρινίζει ότι τα “τραπεζικά έγγραφα”, που δηλώνει ότι διαθέτει,
“δεν περιέχουν καμία απόδειξη” για παραβίαση του νόμου ή για
διάπραξη αξιόποινων πράξεων...».
Εφόσον αυτό ισχύει, είναι απορίας άξιον ποια ακριβώς είναι η
βάση της απειλής για αγωγές κατά των εγχώριων ΜΜΕ που απλώς
αναδημοσίευσαν, αφού οι ίδιοι θεωρούν ότι στο δημοσίευμα δεν
υπάρχει κανένα επιβαρυντικό στοιχείο ή ισχυρισμός για παράβαση
του νόμου εκ μέρους του Νίκου Χρ. Αναστασιάδη και του γραφείου
του;
Σε κάθε περίπτωση, το Ανώτατο Δικαστήριο και το ΕΔΔΑ έχουν
επανειλημμένως αποφανθεί, με τελευταία την πολύ βασική
απόφαση 28/5/2018 Μαύρος κ.α. Vs Παπαπέτρου, ότι πολιτικοί,
ακόμη και επιχειρηματίες και γενικώς δημόσια πρόσωπα με
επιρροή στην κοινωνία όπως π.χ. το δικηγορικό γραφείο που έχει
το όνομα του προέδρου, είναι υποχρεωμένα να ανέχονται πολύ
σκληρή κριτική ακόμη και προσβολές, αφού ο έλεγχος δραστηριοτήτων τους εμπίπτει στο δημόσιο συμφέρον.
Στην υπόθεση Lingens Vs. Αυστρίας 8/7/1986, το ΕΔΔΑ αποφάνθηκε πως η ελευθερία έκφρασης συνιστά ένα από τα ουσιαστικά
θεμέλια της δημοκρατικής κοινωνίας, εφαρμόζεται όχι μόνον σε
πληροφορίες και ιδέες που είναι αρεστές, αλλά επίσης και σε
εκείνες που είναι προσβλητικές, εκπλήττουν ή ενοχλούν. Στην
Ukrainian Media Group Vs. Ουκρανίας 12/10/2005, το ΕΔΔΑ αποφάνθηκε ότι τα δημοσιεύματα που αφορούσαν δύο αρχηγούς
κομμάτων ήταν σε γλώσσα δυνατή, πολεμική και σαρκαστική
και ότι οι ενάγοντες προσεβλήθησαν και δυνατόν να σοκαρίστηκαν.
Παρ’ όλα αυτά έκρινε ότι οι ενάγοντες, επιλέγοντας το επάγγελμα
του πολιτικού έθεσαν τον εαυτό τους σε σκληρή κριτική και εξονυχιστική διερεύνηση.
Στη Lopes Gomes da Sira Vs. Πορτογαλίας 28/9/2000, το ΕΔΑΔ
έκρινε ότι η καταδίκη δημοσιογράφου για άρθρο του όπου περιγραφόταν ένας πολιτικός ως «παλιάτσος» και «γελοίος» παραβίαζε
την ελευθερία έκφρασης, επισημαίνοντας ότι η πολιτική ύβρις
συχνά εγχέεται στην προσωπική σφαίρα και τέτοιος είναι ο
κίνδυνος της πολιτικής και της ελευθερίας συζήτησης ιδεών, εγγυητών της δημοκρατικής κοινωνίας.
Στην πρόσφατη απόφαση του ΕΔΔΑ Fuchsmann Vs. Γερμανίας
19/10/2017, ασχολήθηκε με ένα διαδικτυακό άρθρο των New York
Times, όπου αναφερόταν ότι σύμφωνα με το FBI ο συγκεκριμένος
επιχειρηματίας περιγράφεται ως απατεώνας του οποίου η εταιρία
ανάμεσα σε άλλα εμπλέκεται σε ρωσικό δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος.
Ο επιχειρηματίας καταχώρησε αίτηση για περιοριστικά μέτρα,
αίτηση που απερρίφθη από τα γερμανικά δικαστήρια. Το ΕΔΔΑ
συμφώνησε με την κατάληξη του γερμανικού Εφετείου ότι υπήρξε
επαρκής βάση για το δημοσίευμα και ότι ο συντάκτης είχε συμμορφωθεί με τα καθήκοντα ενός δημοσιογράφου, αφού πηγή
ήταν έκθεση του FBI, η οποία επιβεβαιώθηκε και από άλλες
υπηρεσίες επιβολής του νόμου, αλλά και το γεγονός ότι πριν από
τη δημοσίευση, ζητήθηκαν οι δηλώσεις του εν λόγω επιχειρηματία
χωρίς όμως ανταπόκριση. Το ΕΔΔΑ αποφάνθηκε ότι το άρθρο συνέβαλε σε μια συζήτηση δημόσιου ενδιαφέροντος σε μια δημοκρατική κοινωνία αφού προφανώς ενδιαφέρει το κοινό αν ένα
δημόσιο πρόσωπο εμπλέκεται στο οργανωμένο έγκλημα.
Το ΕΔΔΑ αποφάνθηκε ότι το γερμανικό Εφετείο είχε πετύχει
λογική και δίκαιη ισορροπία μεταξύ των αντικρουόμενων δικαιωμάτων και ότι δεν υπήρξε παράβαση της ιδιωτικής ζωής του επιχειρηματία. Ειδικά η τελευταία αναφερόμενη απόφαση του ΕΔΔΑ
που είναι απολύτως σχετική με το θέμα μας, με ειδική αναφορά
στο γεγονός ότι ο πρόεδρος, ενώ του ζητήθηκε να σχολιάσει πριν
από τη δημοσίευση και αυτός αρνήθηκε, αφαιρεί κατά τη γνώμη
μου την όποια βάση για διαμαρτυρία για το εύλογο ενδιαφέρον
της κοινωνίας και των δημοσιογράφων για ένα τόσο σοβαρό θέμα
που αφορά τον αρχηγό του κράτους μας.

γίλη αντίδραση του Προέδρου, που είδε ξένα
συμφέροντα να επιχειρούν να δυσφημήσουν
την Κύπρο και κύκλους στο εσωτερικό να πλήξουν τον ίδιο και το δικηγορικό γραφείο. Κάπως
έτσι, λίγους μήνες αργότερα, το υπουργείο
Εσωτερικών προχωρούσε στη δημοσίευση
των δικηγορικών γραφείων που συνδέονταν
με παραχώρηση κυπριακών διαβατηρίων.
«Είχα πει στον υπουργό δώστα στοιχεία να
τελειώνουμε και δεν επιτρέπω να αφήνονται
αιχμές, όταν δεν υπάρχει λόγος. Αλλά αντί να
δούμε το όφελος της οικονομίας του τόπου
κοιτάζουμε πώς να στοχοποιήσουμε πολιτικές
προσωπικότητες ή πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν αυτό εξυπηρετεί τον
καθένα που γράφει στην Guardian ή τον
καθένα που γράφει σε εφημερίδες και κατηγορεί
την Κυπριακή Δημοκρατία», έλεγε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του ο Πρόεδρος. «Πού
επικεντρώθηκε η προσοχή;» διερωτόταν. «Στο
άλλοτε γραφείο μου», έλεγε χαρακτηριστικά.
Σήμερα η πλατφόρμα OCCRP συνδέει το
«άλλοτε» δικηγορικό γραφείο του Νίκου Αναστασιάδη και τον ίδιο ως δικηγόρο με το ρωσικό
δίκτυο ξεπλύματος μαύρου χρήματος Troika
Laundromat. Η πλατφόρμα ζήτησε σχόλιο
προτού το δημοσιοποιήσει τόσο από το Προεδρικό όσο και από το «άλλοτε» δικηγορικό
του γραφείο και το απέφυγαν. Θα μπορούσαν
να το διαψεύσουν τότε, κλείνοντας και τα στόματα που δυσφημίζουν όπως κόπτονται την
Κύπρο και την αξιοπιστία της. Προτίμησαν
όμως να μιλήσουν για λιβελλογραφήματα και
να αφήσουν αιχμές για μηνύσεις όταν αναδημοσιεύθηκε από τα εγχώρια ΜΜΕ που τους
στοχοποιούν.
Αν ανταπαντούσαμε κι εμείς στο δούλεμα,
θα προτείναμε στο δικηγορικό γραφείο να αλλάξει την επωνυμία του, αφού οι φουρτούνες
τους είναι πολύ μεγαλύτερες από το όφελος
που προκύπτει από τη σημερινή που φέρει το
όνομα του Προέδρου του κράτους.
Όμως τα πράγματα τείνουν να γίνουν πολύ
σοβαρά και επικίνδυνα. Και επειδή ένα είναι
να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας και άλλο να
γινόμαστε διεθνώς περίγελος, θα λέγαμε στον
Πρόεδρο, έστω και την υστάτη, να διαλύσει
τις σκιές. Γιατί η εικόνα ενός κράτους που
άγεται και φέρεται από επαγγελματικές δοσοληψίες και στου οποίου κράτους διακυβεύεται
η ίδια η ανεξαρτησία του, κάθε άλλο από σοβαρό είναι. Και αυτό δεν τιμά ούτε εμάς αλλά
ούτε τη δική του πολιτική υστεροφημία.

Η «αγαθή» Αγάθη, η σοφή γερόντισσα
της Ιεράς Μονής της Παναγίας της Σαλαμιώτισσας, έλεγε ότι «ούτε τα καλά
λόγια μας αγγίζουν, ούτε και τα κακά.
Σημασία έχουν για εμάς τα έργα».
Απαντούσε στα πολύ επαινετικά λόγια,
νεαρού προσκυνητή, ο οποίος ενθουσιάστηκε με
την ανακαινισμένη κατανυκτική παλαιά εκκλησία,
τη συγκλονιστική θαυματουργή εικόνα της Παναγίας
της Σαλαμιώτισσας, με την καθαριότητα του χώρου,
με την ομορφιά του δάσους του Διάριζου, αλλά και
τα θαυμαστά νέα κτίσματα της Μονής. Η «αγαθή»
με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου, γερόντισσα
Αγάθη, μίλησε στους πιστούς για τα θαύματα της
Παναγίας, για το πλήθος των πιστών, οι οποίοι
προσέρχονται για να πάρουν δύναμη από την Παναγία της Σαλαμιού. Ωστόσο, αυτό το οποίο καθηλώνει τους πιστούς είναι η ησυχία του χώρου, η
οποία αναδίνει μαζί με το θυμίαμα και τις ψαλμωδίες,
μια παραδείσια μυστική χαρά.
Η αναστήλωση της Μονής της Παναγίας της
Σαλαμιώτισσας, της Κυράς της Σαλαμιού, πέρασε
από χίλια δύο βάσανα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Κάποτε αποκαλούσαν τη Μονή, μονή των «νάιλων»
αφού μερικά πλαστικά νάιλα προστάτευαν τον
σημερινό θησαυρό, τον οποίο θαυμάζουν πιστοί
και τουρίστες. Το θαύμα στο διάβα του χρόνου,
με τις συνδρομές των πιστών και τους κόπους των
μοναχών, το θαύμα της αναστήλωσης της Μονής,
πήρε σάρκα και οστά και σήμερα όλοι χαίρονται
με τη δημιουργία και κυρίως επωφελούνται από
τα θαύματα της Παναγίας. Η πίστη είναι ικανή να
μετακινεί βουνά και φαίνεται ότι τα τελευταία
χρόνια μετακινήθηκαν βουνά από γραφειοκρατικά
εμπόδια, για να προχωρήσουν τα έργα της Μονής.
Η καλή κουβέντα με τη γερόντισσα Αγάθη έφερε
στην επιφάνεια και την εξαίρεση του κανόνα, την
ταλαιπωρία του Μοναστηριού, τον «σκόλοψ τη
σαρκί μου» (ταλαιπωρία στο σώμα), όπως θα έλεγε
και ο Απόστολος Παύλος. Κάποιος εκτός μοναστηριού
με μουσικές και άπρεπα λόγια ταλαιπωρεί κυριολεκτικά τις μοναχές και τους πιστούς. Ενεπλάκη
η Αστυνομία, οι τοπικές αρχές και η γραφειοκρατία,
χωρίς όμως να λυθεί οριστικά το πρόβλημα. Επιβεβαιώνονται για ακόμη μια φορά τα λόγια του
Χριστού, ότι «κανένας προφήτης δεν είναι αγαπητός
στην πατρίδα του.» Με άλλα λόγια μερικοί ντόπιοι
αρνούνται ή είναι τυφλωμένοι και δεν μπορούν να
δουν καθαρά τα οφέλη για τους ίδιους και τον τόπο
τους, τα οποία έφερε η αναστήλωση της μονής και
η αγάπη των μοναχών.
Ο ίδιος ο Χριστός ξεκαθάρισε τις σχέσεις μεταξύ
Πολιτείας και Εκκλησίας, λέγοντας το καθοριστικό
«τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω
Θεώ». Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, σε όλες τις
αποδεδειγμένες περιπτώσεις «ενόχλησης» της Εκκλησίας από ορισμένους πιστούς, είτε με κλοπή
χρημάτων, είτε με άλλες «κουτοπονηριές», η Ιερά
Σύνοδος του Πατριαρχείου δεν προχωρεί σε καταγγελίες στην Αστυνομία, αλλά επιλέγει τους αφορισμούς «αμαρτωλών» πιστών. Απλά βγαίνει ο διάκονος στον άμβωνα, διαβάζει το παράπτωμα και
τους εκκλησιαστικούς αφορισμούς. Η τιμωρία του
αφορισμού είναι πολύ χειρότερη και από τη φυλακή
και τα βασανιστήρια, όχι μόνο για τους πιστούς,
αλλά και για τους λεγόμενους άθεους και τους λεγόμενους άπιστους.
Η Κυρά της Σαλαμιούς σίγουρα θα κάνει το
θαύμα της και στην περίπτωση των ενοχλητικών
ανθρώπων, στην κατάλληλη ώρα και με θαυμαστό
τρόπο, πάντα προς το συμφέρον των ανθρώπων,
αλλά και των μοναζουσών, οι οποίες παλεύουν σίγουρα και με τον εαυτό τους και με τους διαβόλους,
ακολουθώντας την αγγελική ζωή. Τελικά σε αυτή
τη σύντομη ζωή δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς τα
δικά του βάσανα και χωρίς τον δικό του σταυρό.
Όπως έλεγε και ο κοσμοκαλόγηρος ο Κυρ Αλέξανδρος
Παπαδιαμάντης «Δεν έχουν τελειωμό τα πάθια και
οι καημοί του ανθρώπου…» Όμως μέσα από την
κάμινο της ζωής, φανερώνεται η αληθινή χαρά και
η πραγματική ευτυχία.

economidoum@kathimerini.com.cy

kaparispan@yahoo.gr

Ο κ. Μιχάλης Παρασκευάς είναι δικηγόρος.

EPA/PORTO VELHO FIREFIGHTERS

ΑΡΘΡΟ / Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

Πυροσβέστες του Porto Velho προσπαθούν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τις φλόγες που κατακαίνε το

τροπικό δάσος του Αμαζονίου.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Καλά και συμφέροντα
Eναν και πλέον χρόνο μετά την
πρώτη εκλογή του Νίκου Αναστασιάδη στο ανώτατο αξίωμα, είχε
προκύψει η αποκάλυψη, πως το
«πρώην» δικηγορικό γραφείο του
θα αναλάμβανε την εκπροσώπηση
της αεροπορικής εταιρείας Ryanair για την
αγορά των Κυπριακών Αερογραμμών. Ο Πρόεδρος είχε κληθεί να σχολιάσει το θέμα σε
συνέντευξή του στην «Κ» και ανακοίνωσε πως
τερματίστηκε η όποια σχέση του δικηγορικού
γραφείου με την εν λόγω εταιρεία. «Επικοινώνησα με τους πρώην συνέταιρους μου και
διαπίστωσα την πρόθεσή τους να αναλάβουν
την εκπροσώπηση της εν λόγω εταιρείας. Αντέδρασα έντονα», εξηγούσε, «διότι ακριβώς
παραβιάζεται ο όρος που έθεσα όταν έφυγα
από το γραφείο ότι δεν θα δεχθώ ποτέ να αναλάβει τον οποιονδήποτε πελάτη, ο οποίος μπορεί να έχει συμφέροντα από την παρουσία
μου στην κυβέρνηση». Λίγους μήνες αργότερα,
βέβαια, η έκθεση του γενικού ελεγκτή καταδείκνυε πως δύο δικηγόροι του «πρώην» δικηγορικού γραφείου του Προέδρου παρευρέθηκαν στη συνάντηση με τη διαπραγματευτική
ομάδα του κράτους για να προσφέρουν όπως
εξήγησαν στη συνέχεια τυχόν βοήθεια στο
νέο γραφείο που αναλάμβανε την υπόθεση.
Μάλιστα, υπέγραφαν με αλλοιωμένα ονόματα
επειδή βιάζονταν πολύ όπως εξηγούσαν αργότερα στο πειθαρχικό του δικηγορικού συλλόγου. Αυτό όμως είναι μια άλλη ιστορία που
έκλεισε συνοπτικά.
Όπως εξηγούσε στην «Κ» τότε ο Πρόεδρος,
«το 99% των πελατών του πρώην γραφείου
μου ασχολείται κατά κύριο λόγο με υπεράκτιες
εταιρείες, των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία είναι Ρώσοι». «Ακούω και τις φαεινές
ιδέες ότι ο Πρόεδρος θα πρέπει να κλείσει το
δικηγορικό του γραφείο, ή επειδή υπήρξε δικηγόρος θα πρέπει να μην είναι η επωνυμία
του. Θα ήταν το άκρον άωτον της υποκρισίας
να αλλάξω την επωνυμία του, αλλά οι θυγατέρες
μου να είναι μέτοχοι του γραφείου», συνέχιζε.
Οι φαεινές ιδέες βεβαίως διακόπηκαν για
λίγο και το 2018, δύο δημοσιεύματα στην εφημερίδα Guardian έφερναν στο προσκήνιο την
πολιτική των πολιτογραφήσεων και τη σύνδεση
της Κύπρου με Ρώσους ολιγάρχες. Εκφραζόταν
μάλιστα η εκτίμηση πως με την αποκάλυψη
της εν λόγω είδησης, ενδεχομένως να επανέρχονταν οι ανησυχίες για ολιγάρχες που
διατηρούν σχέσεις με το Κρεμλίνο και αποκτούν
υπηκοότητα της Ε.Ε.
Η κίνηση αυτή προκάλεσε βεβαίως την ορ-

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Πώς να πιστέψουμε στην πόλη μας;
Δεν είναι θέμα νοσταλγίας. Είναι θέμα ιστορίας. Και ταυτότητας. Και επίγνωσης αυτής
της ταυτότητας. Οι παλιές φωτογραφίες της «Λευκωσίας του
χθες», έτσι όπως αυτές εμφανίστηκαν στην νέα σελίδα που δημιουργήθηκε στο φέισμπουκ, σ’ αυτό το συμπέρασμα με οδήγησαν. Πως η Λευκωσία ήταν
κάποτε όμορφη. Πως κάποτε διέθετε μια
συμπαγή αισθητική. Και πως αυτή η αισθητική υπαγόρευε άλλες αξίες πιο αληθινές
και ουσιαστικές. «Πώς γεννήθηκε η ιδέα
αυτής της σελίδας» ρώτησα ένα από τους
δημιουργούς της, τον πολιτικό μηχανικό
Γιώργο Μεσαρίτη. «Παρακολουθώντας στο
φέισμπουκ τις υπόλοιπες πόλεις να δημιουργούν ομάδες πολιτών που ασχολούνται
ενεργά με την ιστορία της πόλης τους» μου
είπε, «έψαξα να δω αν υπήρχε κάτι αντί-

στοιχο για τη Λευκωσία. Και δεν υπήρχε.
Απώτερος σκοπός της σελίδας», συνέχισε,
«είναι μέσω της νοσταλγίας που προσφέρουν
οι παλιές φωτογραφίες και μέσω του ισχυρού
αισθήματος ταυτότητας που δημιουργεί η
μελέτη της ιστορίας μιας πόλης να ξαναπιστέψουμε στη Λευκωσία». Τι προϋποθέτει
άραγε αυτή η πίστη; διερωτήθηκα μετά
από το σύντομο διάλογο μου με τον κ. Μεσαρίτη. Και πόσο πιο βαθύ είναι αυτό το
ερώτημα από ό,τι κανείς μπορεί να υποθέσει;
Διότι όταν γύρω μας χτίζονται πύργοι για
τον θεμέλιο λίθο των οποίων γίνονται πανηγυρικά εγκαίνια με την παρουσία μάλιστα
του ίδιου του προέδρου της Δημοκρατίας,
τότε διερωτάται κανείς αν οι κυβερνώντες
και οι κάθε λογής αρμόδιοι (βλέπε δήμαρχος,
δημοτικό συμβούλιο κτλ. κτλ.) είναι σε θέση
(ή ήταν ποτέ σε θέση) να κατανοήσουν τη
σημασία της αισθητικής ταυτότητας της

πόλης και να δημιουργήσουν το αντίστοιχο
υπόβαθρο που να κατοχυρώνει αυτή την
πίστη; Διαβάζω συνάμα σε ένα πρόσφατο
δημοσίευμα πως η πλατεία Ελευθερίας αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του Νοεμβρίου. Πράγμα που σημαίνει 43 μήνες
καθυστέρηση από την υπογραφή του τελευταίου συμβολαίου και δύο εκατομμύρια
επιπλέον αμοιβή στον αρχιτέκτονα. Για να
έχουμε τι; Μια πλατεία η οποία δεν συνάδει
με την ιστορική ταυτότητα και αισθητική
της πόλης. Μια πλατεία που δεν είμαστε
καν σε θέση να τη συντηρήσουμε και είναι
πολύ πιθανό να πρέπει να πληρώνουμε από
την τσέπη μας εσαεί τις κακοτεχνίες και τα
διάφορα στραβά της. Και αυτό σύμφωνα με
τον δήμαρχο αποτελεί προοδευτισμό, για
τον οποίο μας κάλεσε ουκ ολίγες φορές να
επιδείξουμε υπομονή τόσο ο ίδιος όσο και
οι άλλοι αρμόδιοι/αναρμόδιοι. Χωρίς κανείς

ποτέ να νιώθει την ανάγκη να λογοδοτήσει
γι’ αυτό το μέγα σκάνδαλο που λέγεται πλατεία Ελευθερίας, το οποίο πέρα από τις εξωφρενικές οικονομικές του διαστάσεις αποτελεί και τον κυριότερο λόγο κλονισμού της
πίστης μας σ’ αυτή την πόλη. Διότι αποδεικνύει με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο πως
εκείνο που ενδιαφέρει τους εκάστοτε αρμόδιους/αναρμόδιους δεν είναι ούτε η ιστορία
μας, ούτε η ταυτότητα της πόλης και σίγουρα
ούτε οι αξίες που αυτές εμπερικλείουν, αλλά
μόνο το ούτω καλούμενο «σύγχρονο όραμα».
Το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά το μέγεθος της μεγαλομανίας μας, του μιμητισμού
μας και της αποξένωσής μας από το φυσικό
μας περιβάλλον. Μια γρήγορη ματιά στις
παλιές φωτογραφίες της Λευκωσίας, και
δεν το λέω με ρετρό διάθεση, αποδεικνύει
πως η σημερινή εικόνα της πόλης αντανακλά
όλες τις χαμένες μας αξίες. Αποδεικνύει

αυτό που είχε πει ο σπουδαίος αρχιτέκτονας
Ταντάο Άντο: «Η κοινωνία του οικονομικού
αποτελέσματος παραμέλησε τη λειτουργικότητα, την αισθητική και την κουλτούρα
των ανθρώπων». Αποδεικνύει πως οι εκάστοτε «αρμόδιοι» δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν πως το κάθε κτίριο και η κάθε
πλατεία είναι προορισμένα να γεννούν
βιώματα και αναμνήσεις. Άρα, αν θέλουμε
να απαντήσουμε στο ερώτημα «πώς να πιστέψουμε ξανά στην πόλη μας» είναι προϋπόθεση να κατανοήσουμε τι είδους βιώματα και αναμνήσεις επιδιώκουν να μας
γεννήσουν όλες αυτές οι αισθητικές δυσαρμονίες που οι αρμόδιοι/αναρμόδιοι ονοματίζουν ως “σύγχρονο όραμα”. Κι αν αυτά
τα βιώματα και οι αναμνήσεις εμπεριέχουν
τελικά ίχνος ουσίας.

elenixenou11@gmail.com
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Στον σωστό δρόμο

Τραμπ, μάστιγα του Θεού

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Θα μπορούσε κανείς
να το χαρακτηρίσει
«ελληνικό παράδοξο». Η Δύση ταλανίζεται από μια πολιτική και θεσμική κρίση
χωρίς προηγούμενο. Στις ΗΠΑ κυβερνά ένας πρόεδρος που κανείς
δεν ξέρει πώς και γιατί παίρνει διάφορες αποφάσεις. Φάσκει και αντιφάσκει, μπαίνει σε αχρείαστες
έριδες με παραδοσιακούς συμμάχους της χώρας του και κατηγορεί
ως «εχθρούς του έθνους» δημοσιογράφους και κορυφαίους θεσμικούς
παράγοντες. Οσο και να έχουμε συνηθίσει στην «τρέλα» της εποχής
Τραμπ, δεν μπορούμε παρά να ανησυχούμε για το πού πάει η πιο ισχυ






Είναι εντυπωσιακό ότι
την εποχή της διαδεδομένης «ανωμαλίας» σε
πολλές εμβληματικές
χώρες της Δύσης, εμείς
επιστρέψαμε στην κανονικότητα.
ρή δημοκρατία του πλανήτη.
Τη Βρετανία, πάλι, τη θαυμάζαμε
για τους θεσμούς της, την προβλεψιμότητά της και τον σεβασμό της
παράδοσης. Εδώ και λίγα χρόνια,
όμως, τη βλέπουμε να κατρακυλάει
σε μια κλιμακούμενη κρίση υπό
την ηγεσία των «αρίστων», των καλύτερων –υποτίθεται– προϊόντων
του κατεστημένου της. Αυτό που
παρακολουθούμε στη Μ. Βρετανία
μάς τρομάζει. Εχει στοιχεία τυχοδιωκτισμού και ανευθυνότητας,
χωρίς να είναι σαφές πως μπορεί
να καταλήξει σε κάποιο αίσιο τέλος.

Οσο για την Ιταλία, δεν τη θαυμάζαμε ποτέ για τη σταθερότητά της,
ούτε για τους πολιτικούς της. Αλλά
και αυτή ζει ένα πρωτόγνωρο πραγματικό δράμα, καθώς η πολιτική
άρχισε να μιμείται τα ριάλιτι-σκουπίδια με τα οποία γέμισε για πολλά
χρόνια η ιταλική τηλεόραση. Δεν
υπάρχει ένας σχετικά στιβαρός και
υπεύθυνος πολιτικός που να μπορεί
να βγάλει τη χώρα από τα βαθιά
της αδιέξοδα. Μία από τις πλουσιότερες χώρες στον κόσμο εξαρτάται
από τύπους σαν τον Σαλβίνι ή τον
Μπερλουσκόνι. Αν τα σκεφθεί κανείς όλα αυτά, μάλλον θα πρέπει
να φωνάξει «πάλι καλά, είμαστε σε
πολύ σωστό δρόμο στην Ελλάδα».
Η χώρα πέρασε μια τεράστια κρίση,
που έθεσε σε αμφισβήτηση κραταιά
κόμματα, θεσμούς, τον δυτικό προσανατολισμό της, τα πάντα. Πειραματιστήκαμε, εκλέξαμε τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, μπλοφάραμε και αποφασίσαμε ότι... αρκετά. Εκλέξαμε μια
Βουλή χωρίς τη Χρυσή Αυγή και με
μια συντριπτική φιλοευρωπαϊκή
πλειοψηφία. Και μια κανονική κυβέρνηση, με έναν καθαρό ορίζοντα
τετραετίας μπροστά της. Προφανώς
δεν είμαστε μια βαρετή, προβλέψιμη
χώρα ακόμη, αλλά βρισκόμαστε
στον σωστό δρόμο. Ωριμάσαμε πιο
γρήγορα από την υπόλοιπη Δύση;
Είμαστε πιο ευέλικτοι και προσαρμοστικοί στα δύσκολα; Η απάντηση
δεν είναι εύκολη. Είναι, πάντως,
εντυπωσιακό ότι την εποχή της
διαδεδομένης «ανωμαλίας» σε πολλές εμβληματικές χώρες της Δύσης,
εμείς επιστρέψαμε στην κανονικότητα. Ποιος ξέρει, μπορεί μια μέρα
να υπάρξει και ένα σεμινάριο για
το πώς η Ελλάδα επιβίωσε, ωρίμασε
και προσαρμόστηκε μέσα από την
κρίση, με Αμερικανούς, Βρετανούς
και Ιταλούς να παρακολουθούν...

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ισχυρή ένδειξη ότι
υπάρχει Θεός. Ενας
Θεός βάναυσος και εκδικητικός, όπως Αυτός
της Παλαιάς Διαθήκης,
που μοιράζει πόνο και πληγές και
καταστρέφει όχι μόνο κάποιους μεμονωμένους δυστυχείς και πόλεις,
αλλά σχεδόν όλη τη ζωή του πλανήτη
όταν κρίνει ότι οι άνθρωποι δεν του
αποτίουν τις πρέπουσες τιμές, ότι
δεν υπακούν τυφλά στις επιταγές
του. Ο Τραμπ, συμπεριφερόμενος
ως πεντάχρονο μοναχοπαίδι που
έμαθε να του δίνουν ό,τι θέλει και
την ίδια ώρα να παραμένει ανικανοποίητος και στερημένος από αγάπη, αντανακλά αυτή την εικόνα του
Θεού που σμιλεύτηκε μέσα σε χιλιάδες χρόνια προσωπικής περισυλλογής
και ομαδικής μυθοπλασίας. Ο ίδιος,
προσωποποίηση του καταλόγου θανάσιμων αμαρτιών με την αλαζονεία,
την απληστία και την ασέβεια για
το εύθραυστο θαύμα της ζωής και
της κοινωνίας, που τον διακρίνει,
αποτελεί μάστιγα, βρισκόμενος σε
θέση να επηρεάσει αποφασιστικά
την πορεία της ανθρωπότητας. Ο
Τραμπ δείχνει τι είμαστε όταν δεν

σεβόμαστε τον διπλανό μας, όταν η
επιβολή μας πάνω στη Γη δεν δέχεται
κανέναν περιορισμό, ούτε όταν αυτό
απαιτείται για την επιβίωσή μας. Με
ανθρώπους σαν τον Τραμπ σε καίριες
θέσεις, δεν χρειάζεται Θεός να προκαλεί την πλημμύρα του Νώε, η καταστροφή είναι αυτοδημιούργητη.
Η πιο πρόσφατη εκδήλωση της
μοιραίας αλαζονείας του Τραμπ άρχισε ως μια δήθεν ευτράπελη σκέψη
οι ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία.
Οταν οι κάτοικοι του νησιού και η
Δανία απέρριψαν την «πρόταση»,
με την πρωθυπουργό της Δανίας να
την αποκαλεί «παράλογη», ο Αμερικανός πρόεδρος εθίγη. «Δεν έπρεπε
να συμπεριφέρεται έτσι προς της
ΗΠΑ», είπε και ακύρωσε επίσημη
επίσκεψη στη Δανία, μια από τις στενότερες συμμάχους των ΗΠΑ στο
ΝΑΤΟ (από τις λίγες χώρες που συμμετείχαν στην εισβολή στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ). Η συμπεριφορά
του Τραμπ και σε αυτό το ζήτημα
είναι αποκαλυπτική: θεωρεί δεδομένο
ότι η επιθυμία του πρέπει να γίνει
πράξη χωρίς αντιρρήσεις ή εμπόδια.
Επίσης, θεωρεί τις ΗΠΑ προέκταση
του εαυτού του και όχι τον εαυτό
του υπεύθυνο ηγέτη που υπηρετεί

το συμφέρον της χώρας του. Εάν
ήταν να εκπληρωθεί η επιθυμία του,
οι ΗΠΑ θα αγόραζαν με δημόσιο χρήμα κάτι που αυτός θα παρουσίαζε
ως προσωπική του νίκη. Θα έκανε
τον μάγκα με ξένα λεφτά, όπως έκανε
ως επιχειρηματίας, όπως κάνει και
με τον εμπορικό πόλεμο που έχει
αρχίσει με την Κίνα. Η είσοδος της
Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό
Εμπορίου το 2001 σηματοδότησε
την πιο ξέφρενη φάση της παγκοσμιοποίησης. Ηταν φυσικό οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές
αναταράξεις να οδηγήσουν κάποιες
χώρες να θέλουν να επανακτήσουν
τον έλεγχο της μοίρας τους. Ομως,
η αυτοανακήρυξη του Τραμπ ως του
«εκλεκτού» που θα ηγείτο αυτής της
εκστρατείας βασίζεται περισσότερο
στη δική του τάση να προκαλεί ρήξεις
χωρίς να λογαριάζει τις συνέπειες,
παρά σε κάποια σοβαρή στρατηγική.
Οι αγρότες, οι εργάτες, η βιομηχανία
της δικής του χώρας πλήττονται από
τον προστατευτισμό του, επιβεβαιώνοντας το δόγμα το οποίο υπηρετούσε σε όλη του τη ζωή – την αναζήτηση δόξας χωρίς προσωπικό ρίσκο.
Ο Τραμπ φαίνεται να σκέφτεται
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συνεχώς τι θα μπορούσε να προκαλέσει τη μεγαλύτερη ταραχή εντός
της χώρας του αλλά και στο διεθνές
σύστημα οικονομικής και πολιτικής
διακυβέρνησης και, αφού το προτείνει
πρώτα ως μια μεταμεσονύκτια υπερβολή στο Twitter ή σε κάποια κουβέντα, αργότερα απαιτεί να το δει
να εφαρμόζεται. Την ίδια ώρα, όχι
μόνο δεν κάνει τίποτα για να επουλώσει τις πληγές του ρατσισμού και
της μισαλλοδοξίας στη χώρα του,
αλλά τις εκμεταλλεύεται. Απορρίπτοντας τις αρχές της φιλελεύθερης
δημοκρατίας, κολακεύοντας αυταρχικούς ηγέτες, υπονομεύοντας τις
προσπάθειες να περιοριστούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, προκαλώντας πολέμους εξοπλισμών,
υποσκάπτοντας ή αθετώντας αμυντικές συμφωνίες, χλευάζοντας τη
συναίνεση και τον συμβιβασμό, ο
Τραμπ διευρύνει κάθε διχασμό, προκαλεί ακραίες συμπεριφορές, ενθαρρύνει τον Τραμπ μέσα στον καθένα.
Οδηγεί σε έναν κόσμο που εάν υπάρχει Θεός, θα μας τιμωρήσει· εάν δεν
υπάρχει, θα δούμε ότι ο άνθρωπος
είναι ικανός να τον αντικαταστήσει,
να προκαλέσει ο ίδιος την τιμωρία
του, να κάνει κόλαση τη Γη.

Οι χρήσιμοι «ανεύθυνοι»
Ενίοτε είναι, ως φαίνεται, αναγκαία η
ανάδειξη στην εξουσία ενός αντισυμβατικού ηγέτη –ή άλλως «αλλοπρόσαλλου», «ανεύθυνου» ή όποιους άλλους χαρακτηρισμούς μπορεί να
επικαλεσθεί ένα κατεστημένο– για
να δοθεί ώθηση πολιτική σε ένα
πρόβλημα το οποίο είχε αντιμετωπισθεί με όρους απολύτως ανελαστικούς, από γραφειοκράτες, βάσει
κανονιστικών και μόνον διατάξεων,
με μεταφυσική και απόλυτη ισχύ.
Αλλά, στην πραγματικότητα,
μόνον οι Δέκα Εντολές που εχάραξε







Οταν τα πράγματα στην
Ε.Ε. λιμνάζουν, κάποιος
«αντισυμβατικός» ηγέτης πρέπει να αναταράξει τις βεβαιότητες της
κατεστημένης λογικής
για να αποκατασταθεί
μια νέα ισορροπία.
ο Θεός στις πλάκες του Μωυσή
έχουν ισχύ εις τους αιώνες, για Ιουδαίους και χριστιανούς.Ολα τα άλλα
σε κάποια φάση είναι διαπραγματεύσιμα και διαχειρίσιμα, μέχρις
ενός ορίου. Αυτό επιβεβαιώθηκε
και κατά τις διαδοχικές συναντήσεις
τις οποίες είχε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον –ο «ακατανόμαστος», κατά τους αντιπάλους
του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο– με
την καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ
και στη συνέχεια με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.
Ο ιδιοσυγκρασιακός κ. Μπόρις
Τζόνσον δεν ήταν ποτέ υπέρ της
«άτακτης εξόδου» της Βρετανίας
από την Ε.Ε., όπως του καταλόγιζαν
οι αντίπαλοί του, δικαιολογημένα
από μέρους τους, διότι η διοχέτευση
του όποιου μηνύματος στους πολίτες μπορεί να γίνει μόνον με
όρους υπερβολής προς δημιουργία
ανασφάλειας. Δεν συμβαίνουν μόνον στη Βρετανία αυτά. Συνέβησαν
κατ’ επανάληψιν και στην Ελλάδα
στη διάρκεια της εννεαετίας.
Οταν λοιπόν ο κ. Τζόνσον ανέ-

λαβε την πρωθυπουργία, δεν ανάρτησε κατάλογο «αλλαγών» της συμφωνίας που συνομολόγησε η προκάτοχός του κ. Τερέζα Μέι και απερρίφθη τρεις φορές από το βρετανικό
Κοινοβούλιο, αλλά έθεσε με τρόπο
οξύτατο την απάλειψη της «δικλίδος
ασφαλείας» των ιρλανδικών συνόρων – ή backstop.
Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής
διαπραγματευτικής ομάδος Μισέλ
Μπαρνιέ απέρριψε ασυζητητί την
πρόταση του κ. Τζόνσον, όπως επίσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Και ορθώς, διότι η αποστολή και
το έργο τους έχουν χαρακτήρα «τεχνοκρατικό», και ως εκ τούτου είναι
απλό πλην όμως χρήσιμο παρακολούθημα της πολιτικής.
Δεν εξέπληξε λοιπόν το γεγονός
ότι η κ. Μέρκελ, η οποία επεφύλαξε
στον Βρετανό πρωθυπουργό λαμπρότατη υποδοχή, χαρακτήρισε
τη «δικλίδα ασφαλείας» όρο όχι
«αδιαπραγμάτευτο», αλλά «εφεδρική διάταξη» αναθεωρητέα εντός
τριάντα ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζει τα συμφέροντα της Ε.Ε. και της Βρετανίας.
Ο κ. Τζόνσον ενθουσιάστηκε με
την τοποθέτηση της καγκελαρίου,
και την ανάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενος ο κ. Μακρόν συναίνεσε,
διατυπώνοντας σκέψεις, εκτιμήσεις
και όσα συνηθίζει.
Βεβαίως τίποτε δεν έχει κριθεί
οριστικά, αλλά άρχισε να διαφαίνεται για πρώτη φορά μία πιθανότης διεξόδου, απλώς διότι παρεισέφρησε και η «πολιτική μεταβλητή», εις τρόπον ώστε οι πάντες να
μπορούν να ισχυρισθούν πως ήρθη
το αδιέξοδο και ότι επικράτησαν
εντέλει η λογική και ο πραγματισμός.
Ετσι εξάλλου λειτουργεί η Ε.Ε.,
με «λύσεις» που αναδύονται την
τελευταία στιγμή.
Σε αυτή τη λέσχη των περιούσιων λαών της Ευρώπης, κανείς
δεν φαίνεται να βιάζεται ποτέ. Αλλά
όταν τα πράγματα λιμνάζουν, κάποιος «αντισυμβατικός» ηγέτης
πρέπει να αναταράξει τις βεβαιότητες της κατεστημένης λογικής
για να αποκατασταθεί μία νέα ισορροπία. Ισως αυτός ο ηγέτης να είναι
ο κ. Μπόρις Τζόνσον. Σύντομα θα
διαπιστωθεί εάν αυτό όντως συμβαίνει.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

«Η Ελλάδα αργεί να πεθάνει»
Σαράντα πέντε χρόνια τώρα (από το
1974) δεν μοιάζει να ακούστηκε,
ίσως ούτε μία φορά, η άλλοτε συχνότατη απειλή ή προειδοποίηση
ότι «η Ελλάδα κινδυνεύει». Πιθανό
να θεωρούμε όλοι πια αυτονόητο
ότι «η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει».
Κάποτε το τραγουδούσαμε, αν και
ξέραμε ότι είναι υποβολιμαίο. Τώρα,
βυθισμένοι στον έσχατο ευτελισμό
της πολλαπλής επιτρόπευσης, μοιάζει
και να το πιστεύουμε.
Οι απειλές ιστορικού αφανισμού
μας αιτιολογούσαν πάντοτε κάποια
εκτροπή από την ομαλότητα, συνήθως δικτατορία. Για κάθε αυθαίρετη
αναστολή λειτουργίας του Συντάγματος υπήρχε επίκληση κινδύνου
για την κρατική μας επιβίωση. Η
συχνή επανάληψη της έσχατης αυτής απειλής την κατέστησε αναξιόπιστη. Σήμερα δεν τολμάει κανείς
να μιλήσει για κίνδυνο ιστορικής
εξαφάνισης του Ελληνισμού.
Αποτέλεσμα: προκλητικές, εξόφθαλμες πράξεις προδοσίας, ανενδοίαστα κοινωνικά κακουργήματα,
είναι αδιανόητο να τιμωρηθούν. Ο
εξωφρενικός υπερδανεισμός της χώρας, η αποδοχή της «επιτρόπευσης»
όταν οι γαλλο-γερμανικές Τράπεζες
κατείχαν την πλειονότητα των απαξιωμένων ελληνικών «ομολόγων», η
συναίνεση να περιέλθουν οι εντόπιες
Τράπεζες στην ιδιοκτησία των δανειστών της χώρας, είναι πολιτική
μισθαρνίας που μένει περιέργως ατιμώρητη από τους ψηφοφόρους.
Μέσα σε αυτό το κλίμα ο για πρώτη φορά πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης δεσμεύτηκε προγραμματικά στη Βουλή ότι θα τολμήσει
πρωτοβουλίες με ιστορικές προοπτικές. Τι σημαίνει «ιστορικές προοπτι-

κές»; Σημαίνει κάποια πίστη, έστω
και όχι ορθολογικά θωρακισμένη,
ότι το υπερχρεωμένο και οργανωτικά
κωμικό ελλαδικό κρατίδιο θα επιβιώσει χρονικά. Σημαίνει, δεύτερον,
ότι μια κυβέρνηση στην Ελλάδα
μπορεί ακόμα να οραματίζεται: να
δείχνει πως πιστεύει ότι «η Ελλάδα
ποτέ δεν πεθαίνει».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επεκτείνει το Αρχαιολογικό Μουσείο
στο παρακείμενο αρχιτεκτόνημα,
θαυμαστό και ατιμασμένο, του Παλαιού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Στην αναμόρφωση του σύνολου χώρου θα συμπεριλάβει ολόκληρη τον
πολύπαθη συνοικία των δύσφημων
σήμερα Εξαρχείων. Θα ισοπεδώσει
το αρχιτεκτονικό τερατούργημα των
φυλακών Κορυδαλλού, για να δημιουργήσει πάρκο. Και κάποια ακόμα
φιλοαθηναϊκά ανάλογα.
Σοβαρό και ουσιώδη αντιπολιτευτικό διάλογο θα μπορούσε, ίσως,
να προκαλέσει η ακόλουθη ένσταση:
Οταν σε ένα κράτος με εννέα, περίπου, εκατομμύρια πληθυσμό, τα
τεσσεράμισι εκατομμύρια κατοικούν
στην πρωτεύουσα και ένα εκατομμύριο στην (παρηγορητικώς) «συμπρωτεύουσα» Θεσσαλονίκη, αυτό
το κράτος, ορθολογικά και εκ των
πραγμάτων, είναι αδύνατο να συνεχίσει να υπάρχει ιστορικά. Εχει
προδιαγεγραμμένη την ιστορική
του εξαφάνιση.
Ποιο πολιτικό στρατήγημα μπορεί
να αντιπαρατεθεί σε αυτή την καταδίκη; Για να αναστηθεί η προ πολλού πεθαμένη κοινότητα του χωριού,
δεν χρειάζονται επιδόματα, έκτακτες
παροχές και πατριωτική κενολογία.
Χρειάζονται μέτρα που θα κάνουν
ζηλευτή τη ζωή στο χωριό, έμμεσα

μέτρα, για να αποδώσουν μακροπρόθεσμα: «Αποκέντρωση» σημαίνει,
πολιτικά, ότι «φυτεύεις» αλλαγές
στο σχολείο, στην Υγεία, στην οργάνωση και προώθηση της παραγωγής, στη λειτουργία των Τραπεζών,
στα δίκτυα συγκοινωνιών. Το χωριό,
η κοινότητα, θα «βλαστήσει» ζωή,
αν η πολιτική προσφέρει τις δυνατότητες απεξάρτησης από τον ζυγό
της τυχαρπαγής και του φτηνιάρικου
παρασιτισμού στις απάνθρωπες μεγαλουπόλεις.
Δεύτερη άγρια απειλή ιστορικού
αφανισμού των Ελλήνων είναι η
άθλια κακομεταχείριση και η εφιαλτικά διογκούμενη άγνοια της ελληνικής γλώσσας. Σολοικισμοί, βαρβαρισμοί, στρεβλά επινοήματα γλωσσοπλασίας κατακλύζουν τις αγορεύσεις στη Βουλή, τα κείμενα της έντυπης δημοσιογραφίας και γίνονται
κατακλυσμικός εφιάλτης στον ραδιοτηλεοπτικό οχετό του κρετινισμού. Οσο το επίπεδο της γλωσσικής
εκφραστικής των Ελληνωνύμων ευτελίζεται, τόσο πιο άχρηστα και περιττά μοιάζουν τα μεγαλεπήβολα
οράματα να μεταμορφωθούν τα
Εξάρχεια και να γεννηθούν πάρκα
στις τερατώδεις τριτοκοσμικές μεγαλουπόλεις μας.
Τρίτη εφιαλτική απειλή ιστορικής
εξαφάνισης του Ελληνισμού, γνωστή,
πολυσυζητημένη και προκλητικά
απολέμητη: το δημογραφικό. Ισως
δεν έχει ακόμα εμφανιστεί το πολιτικό ανάστημα, το ικανό να αναμετρηθεί με ένα τέτοιο πρόβλημα. Το
δημογραφικό δεν χρειάζεται ούτε
διαφημιστές, ούτε ανθηρή οικονομία
– είναι πρόβλημα πολιτικό. Ο Πομπιντού, στη Γαλλία, είχε υποσχεθεί
ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα

στη Γαλλίδα να κάνει τρίτο παιδί,
χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εργάζεται. Και το πέτυχε. Οχι με επιδόματα και ελεημοσύνες. Με κοινωνικές παροχές - διευκολύνσεις,
τιμητικά προτερήματα. Ο,τι χρωστάει
η κοινωνία στη μητέρα.
Τέταρτη ρεαλιστική απειλή αφανισμού, είναι ο τουριστικός αφελληνισμός της χώρας. Οι τουριστικές
μας υποδομές είναι ίδιες και απαράλλαχτες με αυτές της Αιγύπτου,
της Τουρκίας, Ισπανίας – ή μέτριες
απομιμήσεις: Ιδια διεθνοποιημένη
τουριστική «αισθητική», πανομοιότυπα οικοδομήματα, τυποποιημένες
συμπεριφορές στην παροχή υπηρεσιών, αλλοδαπό προσωπικό. Ιδια
εξομοίωση εικόνων, γούστου, σχεδιασμού των χωρών – μέχρι και μουσακά, προκατεψυγμένον, εισάγουμε
από την Κίνα! Μακάρι να αντιληφθεί
ο κ. Μητσοτάκης ότι ολόκληρη η
βόρεια ακτή της Κρήτης, η Μύκονος,
η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα,
η Πάρος και πάμπολλα ακόμα καυχήματα (άλλοτε) ελληνικής ομορφιάς,
δεν είναι πια Ελλάδα. Είναι Γκρεκοτουριστάν.
Πέμπτη, ίσως η δραστικότερη
λοιμική συλλογικού αφανισμού, να
είναι η τερατωδία της ραδιοτηλεοπτικής ασυδοσίας. Σε ένα μικρό νησιώτικο χωριό του ελλαδικού νότου,
μια απλή και πάμφθηνη συσκευή
τηλεόρασης αναμεταδίδει αδιάλειπτα,
μέρα και νύχτα, τη σιχαμερή διαφημιστική διάρροια ασήμαντων μικρομάγαζων της επαρχιώτικης ξεφτίλας,
από είκοσι (ναι, 20) κανάλια!
Η πιο βαρβαρικά εγκληματική
πολιτική που γνωρίζει ο ελλαδικός
χώρος, είναι σίγουρα το ραδιοτηλεοπτικό μονοπώλιο της ντροπής.
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Κυριακή 25 Αυγούστου 2019

105 Χρόνια Κυπριακού
ολλοί θεωρούν το Κυπριακό ως ζήτημα διεθνούς
δικαίου, ζήτημα εισβολής και κατοχής με 45 χρόνια
ιστορία, δηλαδή από την τουρκική εισβολή του 1974.
Άλλοι το θεωρούν πρόβλημα μεταξύ των δύο κοινοτήτων,
δηλαδή δικοινοτικό με 55 χρόνια ιστορία, δηλαδή από τις
30 Νοεμβρίου του 1963, όταν ο εθνάρχης Μακάριος ουσιαστικά
κατέλυσε το δικοινοτικό κράτος με την πρότασή του για
αναθεώρηση των 13 σημείων του Συντάγματος.
Στην ουσία, όμως, το κυπριακό πρόβλημα αρχίζει στις 5
Νοεμβρίου 1914, όταν η Αγγλία προσάρτησε την Κύπρο, καθιστώντας την «αποικία του στέμματος». Εξ ου και το Κυπριακό
από το 1914 μέχρι το 1960 ,όταν υπεγράφησαν οι συμφωνίες
Ζυρίχης Λονδίνου, θεωρείται ένα αποικιακό ζήτημα. Βέβαια,
οι Άγγλοι, αν και γενικά το θεωρούσαν ένα από τα προβλήματα
της αποικιοκρατίας, στην πραγματικότητα είχαν πάντα κατά
νουν τη διαφορετικότητά του. Στη βάση, λοιπόν, αυτών των
ιδιαιτεροτήτων κατάστρωναν τις κατά καιρούς καταστροφικές
για την πατρίδα μας στρατηγικές τους.
Χαρακτηριστική η δήλωση του πρωθυπουργού Μακ
Μίλλαν στις 26 Ιουνίου του 1958 στη Βουλή των Κοινοτήτων:
«Η κυβέρνηση και στην πραγματικότητα όλοι μας, έχουμε
από καιρό αναγνωρίσει ότι το πρόβλημα της Κύπρου δεν
ήταν ένα αποικιακό πρόβλημα, η τουλάχιστον δεν ήταν
βασικά αποικιακό πρόβλημα. Μας είχαν απασχολήσει, και
ακόμα μας απασχολούν πολλά αποικιακά προβλήματα, τα
οποία οι κυβερνήσεις και των δύο κομμάτων κατόρθωσαν
να επιλύσουν επιτυχώς – και η ανάπτυξη της Κοινοπολιτείας
αποτελεί αδιάσειστη απόδειξη της διαδικασίας αυτής. Στην
περίπτωση όμως της Κύπρου, κάτω από τις αντιμαχόμενες
διεκδικήσεις της Ελληνικής και Τουρκικής κοινότητος της
νήσου, πάντοτε υπόβοσκε το εθνικό συμφέρον της Ελλάδος
και της Τουρκίας. Συνεπώς η Κύπρος θα πρέπει να θεωρηθεί
σαν ένα πρόβλημα με διεθνείς και εσωτερικές πλευρές».
Είχε απόλυτο δίκαιο ο Βρετανός πρωθυπουργός. Τα πλείστα
αποικιακά θέματα λύθηκαν είτε με απελευθερωτικούς αγώνες
είτε με απλή αποχώρηση των Βρετανών, με το Κυπριακό,
όμως, να παραμένει ακόμα ως ένα από τα μακροβιότερα
διεθνή προβλήματα.
Αν και η προσέγγιση του Μακ Μίλλαν, ότι δηλαδή το
θέμα της Κύπρου είναι και ελληνοτουρκικό ζήτημα ήταν
ορθή, για την Ελλάδα, κυρίως στα πρώτα του στάδια, δεν
θεωρείτο εθνικό θέμα.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1928 δήλωνε στη Ρώμη: «Δωδεκανησιακόν ζήτημα δεν υφίσταται μεταξύ Ελλάδος και
Ιταλίας. Μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης
το ζήτημα τούτο υφίσταται μόνον μεταξύ των Δωδεκανησίων
και της Ιταλίας , ως ακριβώς το Κυπριακόν είναι ζήτημα ουχί
μεταξύ Ελλάδος και Αγγλίας αλλά μεταξύ Αγγλίας και του
κυπριακού λαού».
Αυτή η προσέγγιση της Ελλάδας, δηλαδή της μη επεμβάσεως, είχε διαρκέσει για πολλά χρόνια. Τον Ιούνιο του
1950 ο τότε αντιπρόεδρος και υπουργός Δημοσίας Τάξεως
Γεώργιος Παπανδρέου έλεγε στον δήμαρχο Λευκωσίας Θεμιστοκλή Δέρβη: «Η Ελλάς αναπνέει σήμερον με δύο πνεύμονας, τον μεν Αγγλικόν, τον δε Αμερικανικόν και δι’ αυτό
δεν ημπόρει λόγω του Κυπριακού να κινδυνεύσει να πάθη
από ασφυξίαν».
Ακόμα με πιο δραματικό τρόπο απαντούσε το 1951 ο
στρατηγός Πλαστήρας στον Μακάριο, όταν ο τελευταίος
του ζήτησε να βοηθήσει για να τεθεί το θέμα της Κύπρου
στον ΟΗΕ:
«Άκουσε Μακαριώτατε, αν ήρχεσο εις την πτωχικήν μου
καλύβην και μου εζήτης να πάω να πολεμήσω διά την Κύπρον,
θα το έκαμνα ευχαρίστως γιατί είμαι στρατιώτης. Αλλά
έρχεσαι εις το γραφείον του πρωθυπουργού της Ελλάδος
και μου ζητάς να κάψω την Ελλάδα χωρίς να ημπορώ να
ωφελήσω την Κύπρο. Κάθισε λοιπόν ήσυχα».
Όλα τα πιο πάνω δείχνουν ότι ο κυπριακός ελληνισμός
για τουλάχιστο έναν ολόκληρο αιώνα αγωνίζεται για την
επιβίωσή του σε αυτήν την μαρτυρική γη χωρίς ουσιαστική
βοήθεια από κανένα. Παρά τις αντίξοες συνθήκες κατάφερε
να διατηρήσει την παρουσία του σε αυτήν τη μαρτυρική
πατρίδα, έχοντας να αντιμετωπίσει όχι μόνο την τουρκική
επιθετικότητα αλλά και τις βρετανικές πολιτικές ραδιουργίες.
Είναι καιρός, λοιπόν, τώρα που όλα δείχνουν ότι φτάνουμε
στο τέλος της διαδρομής, να αντιληφθούν όλοι αυτοί οι «πεφωτισμένοι» πολιτικάντηδες που κάνουν δεύτερες σκέψεις,
που έχουν κατά νουν σχέδια Β΄ και Γ΄ και προβληματίζονται
για την επόμενη μέρα, ότι δεν δικαιούνται να θέσουν σε
κίνδυνο την παρουσία του ελληνισμού σε αυτήν τη γη. Ότι
είναι πολύ μικροί για να θέσουν ένα άδοξο και καταστροφικό
τέλος σε αγώνες και θυσίες 105 χρόνων.
Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός προγραμμάτων ηλεκτρονικών
υπολογιστών.

EPA/HEMANTA SHRESTHA
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H 19χρονη Φατού είναι μία από τις δύο εναπομείνασες λευκές ρινοκερίνες του βορρά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Στις 23 Αυγούστου 2019 οι επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι
έλαβαν αβγά από τη Φατού, η οποία ζει στο κενυατικό καταφύγιο ζώων του Ολ Πετζέτα.

Ο χρόνος και οι ανατροπές

Ο

Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

χρόνος που λαμβάνεται μια απόφαση παίζει αποφασιστικό ρόλο
στην εξέλιξη του Κυπριακού.
Προηγούνται, η κατανόηση της πραγματικότητας, η πρόβλεψη για πιθανές
εξελίξεις, οι εκτιμήσεις για κινήσεις
που πιθανόν να επιλέξουν οι βασικοί
παίκτες, ώστε η απόφαση να λαμβάνεται κάτω από τις καλύτερες δυνατές
συνθήκες. Με αυτές τις προϋποθέσεις,
το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα θα καθίσταται, έτσι, συγκριτικά, πιο επωφελές. Επισκοπούμενο θέμα οι εξελίξεις στο κλασικό Κυπριακό, τα ενεργειακά και οι ευρωτουρκικές σχέσεις.
Α. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία
ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης της κοινής
προσπάθειας Αναστασιάδη - Ακιντζί
μπορούσε να ήταν το 2016. Υπήρχε
ισχυρή δυναμική. Ο ΟΗΕ (Μουν, Αϊντε), η Ε.Ε. (Γιούνκερ, Βαν Νούφελ) και
οι ΗΠΑ (Ομπάμα, Μπάιντεν) έδωσαν
σημαντική ώθηση στη συνολική προσπάθεια. Ο Π. Βαν Νούφελ επέβλεπε
ώστε οι συγκλίσεις να συνάδουν με
το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Σημειώνω
ότι για πρώτη φορά στις διακοινοτικές
συνομιλίες Τ/κ ηγέτης αποδέχθηκε
την κανονική συμμετοχή της Ε.Ε.,
τόσο στις συνομιλίες, όσο και στις
τρεις συνόδους για την Κύπρο. Στην
κορυφή αυτής της διαδικασίας υπήρξε
η πρωτοβουλία του γ.γ. του ΟΗΕ Α.
Γκουτιέρες να καταθέσει στις 30 Ιουνίου 2017 τις κατευθύνσεις του για
ένα νέο πλαίσιο λύσης. Θεωρώ και τα
έξι σημεία του Πλαισίου ως πολύ σημαντικά, αλλά κρίνω ως πιο σημαντικά
τα δύο πρώτα κεφάλαια, τα οποία
έχουν ως εξής:
Σημείο 1: «Σχετικά με την Ασφάλεια, νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινή-

σουμε να αναγνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε ένα καινούργιο σύστημα εγγυήσεων, όχι τη συνέχιση του παλιού.
Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε τον τερματισμό του μονομερούς επεμβατικού
δικαιώματος και της Συνθήκης Εγγυήσεως. Αυτή πρέπει να αντικατασταθεί από ένα στιβαρό σύστημα διασφαλίσεων: το οποίο να είναι πολυμερές/διεθνές με τη συμμετοχή αρκετών χωρών (διεθνής διάσταση). Οι
εγγυήτριες δυνάμεις δεν μπορούν να
εφαρμόσουν και να εποπτεύουν τους
εαυτούς τους».
Σημείο 2: «Σχετικά με τα στρατεύματα, θα πρέπει να υπάρξει μια δραστική μείωση από την πρώτη ημέρα.
Και μετά σ’ ένα χαμηλό αριθμό, αντίστοιχο με αυτό που προβλέπει η παλαιά Συνθήκη Συμμαχίας (χρονοδιάγραμμα για να φτάσουμε τα επίπεδα
των στρατευμάτων του 1960 και μηχανισμός επιβεβαίωσης για να επιβλέπει, χρειάζεται να συμφωνηθεί).
Σε ό,τι αφορά το θέμα της ύπαρξης
ρήτρας λήξεως ισχύος (sunset clause),
ή της ύπαρξης ρήτρας επανεξέτασης
(review clause), αυτό είναι κάτι που
πρέπει να συζητηθεί στο υψηλότερο
δυνατό επίπεδο».
Αυτά τα σημεία αποτελούν σημαντική επιτυχία όλης της Κύπρου, θέτουν
το μέλλον του νησιού μέσα στην ευρωπαϊκή θεσμική λειτουργία με έναν
πραγματικά σύγχρονο τρόπο. Αυτή
η επιτυχία εγκαταλείφθηκε από τον
Ν. Αναστασιάδη και στη θέση της
μπήκε μια περιπλάνηση δύο ετών στο
άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Το
2017 η διαδικασία ήταν κάτω από την
εποπτεία του ΟΗΕ (Γκουτιέρες) και
της Ε.Ε. (Γιούνκερ). Σήμερα η Ε.Ε.

απέχει και ο ΟΗΕ δουλεύει στο ναδίρ.
Β. Στα ζητήματα ενέργειας υπήρξε
μια δυναμική που αντί να αξιοποιηθεί
για να υποστηριχθεί ουσιωδώς η διαπραγμάτευση για την επίλυση, αντικαταστάθηκε με ευσεβείς πόθους, με
τριμερείς συναντήσεις και με διάφορες
φανφάρες τύπου Λακκοτρύπη. Ο χρόνος υπήρξε ο κεντρικός παίκτης στο
Κυπριακό το 2017. Σήμερα αλλάζουν
τα δεδομένα καθώς η διετία που πέρασε έπεισε πολλούς στον διεθνή στίβο ότι η ε/κ πλευρά δεν ενδιαφέρεται
για λύση και, κυρίως, ότι πιστεύει πως
εγκαταλείποντας τη διαδικασία λύσης,
θα επιτύχει όλα τα άλλα όπως λ.χ.
αξιοποίηση του φυσικού αερίου ή πιθανές συνέργειες με γειτονικά κράτη
που θα την καθιστούσαν «οχυρό» της
περιοχής. Η Λευκωσία επί δύο έτη
έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο,
και, δυστυχώς, οι συνέπειες είναι βαρύτατες (δύο πλοία της Τουρκίας επιχειρούν έρευνες, είτε στην ΑΟΖ της
(«Φατίχ»), είτε στα χωρικά της ύδατα
(«Γιαβούζ»), ενώ δύο άλλα είναι καθ’
οδόν («Μπαρμπαρός», «Ορούτς Ρέις»).
Γ. Η ευρωτουρκική σχέση αποτελούσε κρίσιμης σημασίας εργαλείο
πολιτικής με την αξιοποίηση του μέσω
της «διπλωματίας των διασυνδέσεων».
Σήμερα η συμφωνία της 5ης Οκτωβρίου 2005 δεν υφίσταται, καθώς νέοι
συσχετισμοί σε χώρες-μέλη, και ο
τρόπος αντιμετώπισης του κινήματος
Γκιουλέν από την τουρκική κυβέρνηση, οδήγησαν σε διαφοροποίηση
της στάσης της Ε.Ε.
Ένας «καταλύτης» έχει βαρύτητα
όταν τον αξιοποιείς στον κατάλληλο
χρόνο. Ο χρόνος δεν είναι εκεί, για
οτιδήποτε και οποτεδήποτε. Έχει βα-

ρύτητα όταν μπορείς να προβλέψεις
τα στοιχειώδη και όταν είσαι σε θέση
να πάρεις αποφάσεις.
Δ. Η σύγκριση δείχνει τις ανατροπές, τα προφανή του 2016/7 και αυτά
του σήμερα. Ο χρόνος άλλαξε τα δεδομένα. Η ε/κ ηγεσία μη έχοντας πλέον
καμιά διεθνή συμμαχία και κανέναν
υποστηρικτή στη γραμματεία του
ΟΗΕ, αποδέχεται εξ ανάγκης τις κινήσεις του ΟΗΕ. Ενδιαφέρεται για την
έναρξη ενός ακόμα κύκλου συνομιλιών,
αποφεύγοντας, ωστόσο, να μιλήσει
για συνομιλίες «με την αίσθηση του
επείγοντος», όπως ζητάει ο γ.γ. και
συμφωνεί μαζί του το Σ.Α. του ΟΗΕ.
Οι συζητήσεις για τους όρους αναφοράς
μοιάζουν με έναν χιλιοπαιγμένο τακτικισμό: δεν συνιστά κανέναν όρο
αναφοράς η παραπομπή σε συμφωνίες
που έχουν υπογραφεί το 2014, ή η
αναφορά σε συγκλίσεις που έχουν
επιτευχθεί συν τω χρόνω, καθώς αυτές
έχουν ήδη αξιοποιηθεί στην τελευταία
«έκφραση» όλων των πιο πάνω με το
«Πλαίσιο Γκουτιέρες» το 2017.
Ο Ε/κ ηγέτης επιδιώκει ακόμα μία
φορά την καθυστέρηση της διαδικασίας, ώστε να εξαντλήσει και τη δεύτερη θητεία του χωρίς λύση ΔΔΟ, και
έτσι να αναδεικνύεται η υπάρχουσα
κατάσταση πραγμάτων ως η «αναπόφευκτη διευθέτηση». Πρόκειται για
μιαν ακόμα λανθασμένη εκτίμηση,
πρώτο, γιατί ο Α. Γκουτιέρες δεν είπε
ακόμα την τελευταία του λέξη, δεύτερο, γιατί ο Μ. Ακιντζί διαθέτει σοβαρές πιθανότητες επανεκλογής το
2020, και, τρίτο, γιατί η Τουρκία στέλνει πλοία γύρω από την Κύπρο χωρίς
καμία πραγματική αντίδραση στον
ορίζοντα..

Τοπική προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Σ

την περιοχή Φρίσλαντ στις Κάτω Χώρες το νερό της βροχής
δύσκολα αφήνεται να καταλήξει στη θάλασσα, αλλά ούτε και
τα πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά
θάβονται στις χωματερές. Αυτή είναι η διαπίστωση έξι μελών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΕτΠ), τα οποία είχαν
την ευκαιρία να γνωρίσουν από
κοντά ορθολογικές πρακτικές από
τοπικές και περιφερειακές αρχές
για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την κυκλική οικονομία.
Ο περιφερειακός δήμος Weststellingwerf στην Ολλανδία διαθέτει
25.000 κατοίκους, στον οποίο ανήκουν μικρές κοινότητες των 50
μέχρι 500 κατοίκων. Η ανάπτυξη
στην περιοχή είναι εμφανής, αφού
ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμ-

Του ΑΝΤΡΟΥ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

βούλιο δίνουν ιδιαίτερη έμφαση
στην εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στη διαμόρφωση μιας περιφέρειας, φιλικής προς το περιβάλλον
και φιλόξενης για τους επισκέπτες.
Τα παραδοσιακά ολλανδικά σπίτια με τις ξύλινες στέγες με κεραμίδια, τα τεράστια παράθυρα και
τους πανέμορφους και τέλεια συντηρημένους κήπους κεντρίζουν το
ενδιαφέρον κάθε επισκέπτη. Παντού δεσπόζει το πράσινο φυσικό
στοιχείο με λιβάδια γεμάτα αγελάδες, πρόβατα και άλογα που βόσκουν ανέμελα, τρώγοντας ολοπράσινο χορτάρι και πίνοντας καθαρό νερό από τα κανάλια, τις λίμνες και τους ποταμούς.
Η περιοχή Φρίσλαντ φημίζεται,
επίσης, για την καλλιέργεια τουλίπων και άλλων λουλουδιών, με
τα χωράφια να μοιάζουν με πολύ-

χρωμα χαλιά. Ο φυσικός πλούτος
της περιοχής οφείλεται κυρίως
στην εργατικότητα των τοπικών
κατοίκων, αλλά και στο βροχερό
κλίμα. Ο δραστήριος Δήμος Weststellingwerf διαθέτει μάλιστα
τους δικούς του ειδικούς σε θέματα
διαχείρισης του νερού της βροχής,
του πρασίνου, αλλά και του ανακυκλώσιμου νερού του αποχετευτικού συστήματος.
Η κλιματική αλλαγή έχει επιφέρει
πιο έντονη βροχόπτωση στην περιοχή, η οποία μπορεί να προκαλέσει πλημμύρες. Η απευθείας κράτηση και διοχέτευση όμως του νερού της βροχής σε τεχνητές λίμνες
και η άμεση διοχέτευσή του στα
λιβάδια προστατεύει τα χωριά και
τις πόλεις από τις πλημμύρες, αφού
η περιοχή είχε κακή εμπειρία με
την άνοδο της στάθμης του νερού

το 1995. Όσον αφορά την παρουσία
κουνουπιών στα κανάλια, αυτά καταπολεμούνται με την ύπαρξη άλλων εντόμων και ψαριών, αλλά κυρίως με τη συνεχή διοχέτευση φρέσκου νερού στα κανάλια.
Τα καθαρά νερά των λιμνών της
περιοχής προσελκύουν αρκετούς
τουρίστες, οι οποίοι ενδιαφέρονται
για περπάτημα, παρατήρηση πουλιών και άλλων τοπικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, αλλά και για κολύμπι και για ποδηλασία.
Οι κοινότητες και δήμοι της περιοχής έχουν επίσης δημιουργήσει
δική τους εταιρεία ανακύκλωσης
και περισυλλογής απορριμμάτων.
Οι δημότες μπορούν να μεταφέρουν
τα ογκώδη απόβλητά τους, όπως
οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα, πλαστικές καρέκλες, στρώματα
κ.ά. σε ειδικά κοντέινερ, ενώ εθε-

λοντές δημιουργούν από τα ανακυκλώσιμα υλικά καλάθους, παγκάκια, πασαλάκια, τα οποία αξιοποιούν οι τοπικές αρχές.
Το μόνο υλικό που θάβεται στις
χωματερές είναι ο αμίαντος, ενώ
όλα τα άλλα σύμμεικτα υλικά επαναχρησιμοποιούνται μέσω της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης.
Χάρη στη σωστή λειτουργία της
Μονάδας Ανακύκλωσης, αλλά και
της ευαισθησίας των πολιτών, ο
περιφερειακός δήμος ανακυκλώνει
73% των οικιακών αποβλήτων, ενώ
έχει θέσει στόχο το 80% μέχρι το
2025. Προκειμένου η Τοπική Αρχή
να υλοποιήσει αυτόν τον στόχο,
έχει αρχίσει μια εκστρατεία ενημέρωσης των μαθητών για την αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών. Ο στόλος των 70 αυτοκινήτων

της μονάδας διαλογής αστικών
αποβλήτων κινείται αποκλειστικά
με βιοκαύσιμα, τα οποία παράγει
η ίδια εταιρεία από τα οικιακά απόβλητα.
Η περιβαλλοντική συνείδηση
στις Κάτω Χώρες αποτελεί ύψιστο
καθήκον και στόχο των τοπικών
και περιφερειακών αρχών. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο που οι κάτοικοι
ευημερούν, αφού τα έσοδα από το
ανακυκλώσιμο, το καθαρό νερό
της βροχής και από τη χρήση της
κυκλικής οικονομίας επιστρέφονται
στους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι
νιώθουν ότι αποτελούν και αυτοί
μέρος της τοπικής κοινωνίας, που
αξιοποιεί τα λύματα για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Ο κ. Άντρος Γ. Καραγιάννης είναι δήμαρχος Δερύνειας.
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Η Τουρκία ψάχνει την έξοδο από τη Συρία
Η κρισιμότητα της νέας συγκυρίας στο Ιντλίμπ για την Αγκυρα, ο ρόλος της Ρωσίας και πώς την επηρεάζει το Κουρδικό
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, ο στρατός της Συρίας εντατικοποίησε τις επιχειρήσεις του
στο πολιορκημένο Ινλτίμπ και κατάφερε να εισβάλλει σε σημείακλειδιά του τελευταίου προπυργίου
της αντιπολίτευσης, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τις κινήσεις της Συρίας υποστήριξαν ο
ρωσικός στρατός και τα ιρανικά
στοιχεία που πολεμούν στο πλευρό
της Δαμασκού. Η επίθεση των
συμμαχικών δυνάμεων στις περιοχές που ελέγχουν οι ισλαμιστές
αντάρτες είχε σταδιακά ως αποτέλεσμα την περικύκλωση του 9ου
παρατηρητηρίου του τουρκικού
στρατού στο νοτιότερο κομμάτι
της Συρίας, το οποίο δημιουργήθηκε με βάση την προηγούμενη
συμφωνία Ρωσίας-Τουρκίας-Ιράν.
Η Άγκυρα επιχείρησε να αποφύγει
αυτό το ενδεχόμενο αρχικά, στέλνοντας νέες ενισχύσεις στην περιοχή. Ωστόσο, η τουρκική πομπή
δέχθηκε επίθεση από δύο μαχητικά αεροσκάφη της Συρίας. Η επίθεση άφησε πίσω της τρεις νεκρούς και δώδεκα τραυματίες. Τόσο στο βορειοανατολικό όσο και
στο βορειοδυτικό κομμάτι της Συρίας, η τουρκική διπλωματία αναζητεί απεγνωσμένα διέξοδο από
την μεγάλη κρίση και την εξασφάλιση των τουρκικών συμφερόντων
κυρίως στο Κουρδικό Ζήτημα.

Ρωσο-τουρκική διαμάχη

Σύμφωνα με πηγές της «Κ», λίγο
μετά την επίθεση, ο τουρκικός
στρατός έστειλε στο Ιντλίμπ μαχητικά αεροσκάφη για να παρέχει
αεροπορική κάλυψη στις τουρκικές
μονάδες και στους ισλαμιστές μαχητές. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες τουλάχιστον δυο ρωσικά
μαχητικά πρώτα αναχαίτισαν τα
τουρκικά αεροσκάφη και στη συνέχεια τα υποχρέωσαν να εγκαταλείψουν τον συριακό εναέριο χώρο.
Για πρώτη φορά η Μόσχα ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει
μονομερείς ενέργειες της Άγκυρας
στο Ινλτίμπ. Άλλωστε, η ρωσική
διπλωματία κατά τη διάρκεια της
προηγούμενης εβδομάδας κάλεσε

όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να
σεβαστούν τις πρόνοιες των προηγουμένων συμφωνιών για το Ιντλίμπ, οι οποίες προβλέπουν τον
έλεγχο των ισλαμιστικών ομάδων,
ένα εγχείρημα, στο οποίο έχει αποτύχει παταγωδώς η Τουρκία.
Όλες οι προαναφερόμενες εξελίξεις, τις οποίες δεν επιβεβαιώνει
αλλά ούτε διαψεύδει η Άγκυρα, ρίχνουν φως στην κρισιμότητα της
νέας συγκυρίας στο Ιντλίμπ για
την Τουρκία. Ο συριακός στρατός
εμφανίζεται αποφασισμένος να
εξασφαλίσει τον έλεγχο όσο το δυνατόν περισσότερων περιοχών και
κυρίως του αυτοκινητόδρομου που
ενώνει τα παράλια με το ανατολικό
κομμάτι της χώρας, με τη Ρωσία
να υποστηρίζει αυτό το εγχείρημα,
ενώ η Τουρκία προετοιμάζεται για
τη νέα σύνοδο Ρωσίας-ΤουρκίαςΙράν, που είναι προγραμματισμένη
για τις αρχές του Σεπτεμβρίου,
λαμβάνοντας υπόψη της τα πιο
απαισιόδοξα σενάρια. Στην καλύτερη περίπτωση, η Τουρκία πλέον
ευελπιστεί για τη διατήρηση του
ελέγχου κάποιων περιοχών της

Αμερικανούς, ο τέως επιτελάρχης
και νυν υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ έχει λάβει μεγάλα ρίσκα τόσο για την καριέρα
του όσο και για τον ίδιον τον τουρκικό στρατό.

Το Κουρδικό









Η Τουρκία ευελπιστεί
για τη διατήρηση
του ελέγχου κάποιων
περιοχών της Συρίας,
στις οποίες βρίσκονται
οι δυνάμεις της και
οι ισλαμιστές μαχητές.
Συρίας, στις οποίες βρίσκονται οι
δυνάμεις της και οι ισλαμιστές μαχητές. Ένα δεύτερο σημαντικό εγχείρημα της Τουρκίας είναι η αντιμετώπιση νέου κύματος προσφύγων από το Ιντλίμπ προς τα τουρκικά σύνορα.

Η νέα συμφωνία

Όσον αφορά τη νέα αμερικανοτουρκική συμφωνία για το βορειοανατολικό κομμάτι της Συρίας
πληροφορίες της «Κ» δείχνουν ότι
το μέλλον της είναι αμφίβολο, αφού
κύκλοι του τουρκικού στρατού αμφισβητούν τις πρόνοιες της νέας

Τόσο στο βορειοανατολικό όσο και στο βορειοδυτικό κομμάτι της Συρίας, η τουρκική διπλωματία αναζητεί απεγνωσμένα διέξοδο από την μεγάλη κρίση και την εξασφάλιση των τουρκικών συμφερόντων κυρίως στο Κουρδικό.
συνθήκης. Επίσης, δεν εμπιστεύονται τις προθέσεις και τα σχέδια του
Αμερικανού Πενταγώνου για τη
Συρία. Στην Άγκυρα η επικρατέστερη άποψη για τα αμερικανικά
σχέδια για τη Συρία είναι ότι οι
ΗΠΑ επιχειρούν να επιβάλλουν μια
ανανεωμένη έκδοση του σχεδίου
που εφαρμόστηκε στο Ιράκ. Τα έτη
1990-2010, οι ΗΠΑ έλαβαν μέρος
στον διαμελισμό του Ιράκ σε ζώνες
επιρροής και στην ανάδυση ενός
κουρδικού κρατιδίου στο βόρειο
τμήμα της χώρας. Σήμερα, οι ΗΠΑ
και οι σύμμαχοί τους στηρίζουν
τις ελπίδες τους στην κουρδική πο-
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Η Τουρκία σε αναζήτηση των ορίων
της γεωπολιτικής της ισχύος

ην κατάρρευση της Σοβιετικής
Ένωσης διαδέχθηκε μία περίοδος γεωπολιτικής ρευστότητας, η οποία είναι περισσότερο
έκδηλη στην περιοχή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Η ρευστότητα αυτή ωθεί μία σειρά από
μεσαίες δυνάμεις και ανερχόμενες
οικονομίες να διεκδικήσουν μία
θέση στο υπό ανάδυση πολυπολικό
σύστημα παγκόσμιας ισχύος. Η
Τουρκία, έχοντας πλήρη αντίληψη
των πραγμάτων, εφαρμόζει μία
εθνική στρατηγική αυτονόμησης
από τη Δύση γενικά και τις ΗΠΑ
ειδικότερα. Η περίπτωση των S400 είναι τμήμα αυτής της προσπάθειας. Εδώ η Τουρκία εκβιάζει
με τη γεωπολιτική της σημασία
τις ΗΠΑ ώστε να αποφύγει επί του
παρόντος μία οριστική ρήξη και
να τις ωθήσει σε αποδοχή μιας άλλης περισσότερο ισότιμης μεταξύ
τους σχέσης. Παράλληλα, επιχειρεί
να μεγιστοποιήσει τον περιφερειακό της ρόλο, καλύπτοντας μέρος
από το κενό που η μερική απόσυρση των ΗΠΑ απ’ την περιοχή
έχει δημιουργήσει. Η ίδια όμως
δεν έχει αντίληψη μέχρι πού φτάνουν τα όρια της δικής της δύναμης. Έτσι με πολύ προσεκτικά βήματα επιχειρεί να τα ανιχνεύσει
και εκεί που μπορεί να τα επεκτείνει. Ταυτόχρονα, απέδειξε πως
διαθέτει την ευελιξία και την ετοιμότητα να ανακρούσει πρύμνη,
όταν βρεθεί μπροστά από ισχυρές
αντιδράσεις από τους άλλους περιφερειακούς και παγκόσμιους
παίκτες. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις εκείνες του πλοίου «Μαβί
Μαρμαρά» που έκανε πίσω μπροστά στη δυναμική αντίδραση του

Ισραήλ και της κατάρριψης του
ρωσικού βομβαρδιστικού που τα
ρωσικά αντίμετρα που ακολούθησαν την οδήγησαν σε στροφή 180
μοιρών και συμβιβασμό με τη Ρωσία. Η τουρκική πολιτική στη Συρία
έχει έντονο το στοιχείο της σταδιακής αξιοποίησης των στρατηγικών κενών και της βαθμιαίας
κατάκτησης ή ελέγχου σημαντικών
τμημάτων του συριακού εδάφους.
Οι δύο τουρκικές πολεμικές επιχειρήσεις έλαβαν χώρα μόνο μετά
που εξασφαλίστηκε η ρωσική συναίνεση και ανοχή και φυσικά στη
βάση ενός πάρε-δώσε. Σήμερα η
Τουρκία διαπραγματεύεται με τις
ΗΠΑ τα όρια και το είδος της επιρροής της στην περιοχή ανατολικά
του Ευφράτη, απειλώντας με στρατιωτική επιχείρηση κατάληψής
της, αν δεν γίνουν δεκτές οι θέσεις
της για ζώνη ασφαλείας και μετεγκατάσταση συριακών αραβικών
πληθυσμών στην εν λόγω περιοχή.
Την ίδια όμως στιγμή απειλούνται
τα τουρκικά κεκτημένα στον θύλακα της Ιντλίμπ όπου λαμβάνει
χώρα με επιτυχία επίθεση του συριακού στρατού με στήριξη της
ρωσικής πολεμικής αεροπορίας.
Ήδη έχουν αποκοπεί οι οδοί ανεφοδιασμού του τουρκικού παρατηρητήριου Ν09 στο Μόρεκ και
άλλα δύο παρατηρητήρια ευρίσκονται υπό τη συριακή στρατιωτική πίεση.
Ανάλογη τακτική διερεύνησης
και διεύρυνσης της επιρροής της
ακολουθεί η Τουρκία και στην
Ανατολική Μεσόγειο. Αφού πρώτα
δημιούργησε ένα ισχυρό πολεμικό
ναυτικό προχώρησε στη συνέχεια
και στη δημιουργία ενός ερευνη-

τικού στόλου με πλωτά γεωτρύπανα, σύγχρονα ερευνητικά και
υποστηρικτικά σκάφη. Με τα μέσα
αυτά και με ανάλογη πολιτική και
διπλωματική υποστήριξη, καθώς
και μία δόση νομιμοφάνειας η
Τουρκία προχωρεί σταδιακά σε
τμηματική αμφισβήτηση της κυπριακής ΑΟΖ. Μετά από κάθε βήμα
της ζυγίζει τις αντιδράσεις τόσο
της Κ.Δ. και της Ελλάδας, όσο και
εκείνες της Ε.Ε., των ΗΠΑ και χωρών όπως η Γαλλία, η Ρωσία, η Ιταλία, η Βρετανία, το Ισραήλ και η
Αίγυπτος. Στον βαθμό που αυτές
θα παραμένουν σε ανεκτά επίπεδα
η Τουρκία δείχνει έτοιμη να προχωρήσει και στο επόμενο βήμα.
Μόνο η ύπαρξη ισχυρών και πολυεπίπεδων αντιδράσεων θα ανακόψει την τουρκική επιθετική πολιτική. Σε διαφορετική περίπτωση
μετά από την Κ.Δ. σειρά θα πάρει
η Ελλάδα. Η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό
δεν είναι κάτι που θα ανακόψει
τα τουρκικά σχέδια και προθέσεις.
Στην καλύτερη περίπτωση θα προκαλέσει ένα διάλειμμα των τουρκικών δραστηριοτήτων. Η Τουρκία,
όπως έκανε στη Γενεύη το 1974,
έτσι και τώρα ζητάει την αποδοχή
των δικών της όρων, δηλαδή τη
συνδιαχείριση ολόκληρης της κυπριακής ΑΟΖ. Διαφορετικά είναι
έτοιμη θα προχωρήσει σε μία νέα
επίθεση, όπως εκείνη της 14ης
Αυγούστου, αυτή τη φορά στην
οριοθετημένη κυπριακή ΑΟΖ.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος. Διετέλεσε γραμματέας του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου την περίοδο
2014-2018.

λιτική οντότητα του Ιράκ και στο
υπόλοιπο κομμάτι της χώρας, με
εξαίρεση σημαντικές ενεργειακές
πηγές, το Ιράν έχει δημιουργήσει
τις δικές της σφαίρες επιρροής.
Σύμφωνα λοιπόν, με την τουρκική οπτική γωνία, η αμερικανική
πλευρά στοχεύει στην ανάδυση
μιας κουρδικής διοίκησης στο βορειοανατολικό κομμάτι της χώρας,
το οποίο θα ελέγχεται από τα δυτικά
συμφέροντα. Στο υπόλοιπο κομμάτι
της Συρίας ο έλεγχος θα ανήκει
στη Ρωσία και στους συμμάχους
της. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου
power-sharing, η Ουάσιγκτον επι-

χειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις στην Άγκυρα, παρέχοντας μικρά ανταλλάγματα όπως μια νέα
ζώνη ασφαλείας.
«Μετά τη νέα συμφωνία για τη
ζώνη, ο βοηθός διοικητής των ευρωπαϊκών δυνάμεων των ΗΠΑ επισκέφθηκε την Τουρκία. Στο πλαίσιο
αυτής της επίσκεψης, οι ΗΠΑ μας
υπενθύμισαν ότι ο βασικός στόχος
στο βορειοανατολικό κομμάτι της
Συρίας είναι το Ισλαμικό Κράτος»,
επισημαίνουν οι πηγές της «Κ».
Σύμφωνα με την άποψη αυτή, έχοντας αναλάβει εξ ολοκλήρου το βάρος
των διαπραγματεύσεων με τους

Με το Ιντλίμπ να βρίσκεται στο
στόχαστρο της Δαμασκού, το νοτιότερο τουρκικό παρατηρητήριο
στην περιοχή να βρίσκεται πλέον
σε καθεστώς πολιορκίας και τη νέα
συμφωνία ΗΠΑ-Τουρκίας, η οποία
τέθηκε σε πρακτικό επίπεδο σε
εφαρμογή αυτήν την εβδομάδα να
μην εμπνέει εμπιστοσύνη στους
Τούρκους στρατηγούς, οι επιλογές
της Τουρκίας στη Συρία πλέον είναι
περιορισμένες. Η Άγκυρα είτε θα
επιλέξει μονομερείς ενέργειες, οι
οποίες θα τη φέρουν αντιμέτωπη
με τις Μεγάλες Δυνάμεις είτε θα
τηρήσει αμυντική στάση για να
προφυλάξει ό,τι μπορεί στην μεγάλη πυρκαγιά που ακούει στο όνομα «τελική φάση του συριακού εμφυλίου πολέμου».
«Η δυσάρεστη θέση της τουρκικής διπλωματίας στη Συρία σχετίζεται άμεσα με τις εξελίξεις στο
Κουρδικό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι τα μεγάλα λάθη της τουρκικής
διπλωματίας στη Συρία είχαν ως
σημείο εκκίνησης την εθνικιστική
και μιλιταριστική ρητορική στο
κουρδικό ζήτημα. Η Τουρκία εισέβαλε στη Συρία για να πλήξει
τους Κούρδους», επεσήμαναν κουρδικές πηγές κατά την διάρκεια της
προηγούμενης εβδομάδας, προσθέτοντας: «Πότε η κυβέρνηση
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε στην απομάκρυνση από
τα καθήκοντά τους των δημοκρατικά εκλεγμένων δημάρχων; Την
στιγμή που η τουρκική κοινή γνώμη ξεκίνησε να κατανοεί την σοβαρότητα της όλης κατάστασης
στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας και
η αντιπολίτευση άρχισε να υψώνει
το ανάστημά της. Πρόκειται για
μια προσωρινή λύση, που έχει ως
στόχο τον εκφοβισμό του κουρδικού κινήματος. Ωστόσο, τίποτα
δεν μπορεί να αποκρύψει τον βάλτο
μέσα στον οποίο έχει εγκλωβιστεί
η Τουρκία στην Συρία».
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Το πρώτο βήμα έγινε στο Παρίσι
ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Μείωση πλεονασμάτων και αμυντική συνεργασία, οι κύριοι άξονες της συζήτησης Μακρόν - Μητσοτάκη
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Πυλώνας σταθερότητας
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ÓËÚÕÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ¶ÓÁÞØÏ
ÚÕÚÁÒÕÝËÖÚËÓÈØÃÕßËÃÔÇÏÔÇ
ËÓÖËÊÜÛËÃÎËÏÑÄÔÇÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÜÝÓÏÇÝÞ×ØÇÝÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÖßÒ×ÔÇÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂÑÇÏÎÕÖÕÃÇÊËÔ
ÖØÕÙÁØÞËÚÇÏÍÏÇÔÇàÎÚÂÙËÏÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÚÜÔËÚÇÃØÜÔÚÎÝÄÖÜÝ
ÙßÔÁÈÎÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÑØÃÙÎÝ®
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ÞÇÓÎÒ¦®ÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÕÔÙÚÄ-
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ÚÜÔËÑÇÚÁØÜÛËÔÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÏ×ÔÓËÖØÕÙÛÂÑËÝÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝ
ÙÚÏÍÓÂÝÖÇØÕßÙÃÇÄÓÜÝÚÕß
¦ÒÒÕßßÖÕßØÍÕÆ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
¡ÖØÏÔÄË¡ËØÚÎÔÆÙÚÇÚÎ×ØÇ
ÙÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÚÕß ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÓËÚÕÔÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔ
ÑÇÏÙÚÏÝÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÃËÝÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎÁÓÖÚÎÙÚÕÒÏàÁËØÓÎÔËÆËÚÇÏÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÜÝ
ËÔÊËÏÑÚÏÑÂÚÕßËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÚÎÝ
ÍÇÒÒÏÑÂÝÖÒËßØ¦ÝÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
¡¦ÒÏÙÚÇÇØÓÄÊÏËÝÖÎÍÁÝÙÎÓËÃÜÔÇÔÄÚÏÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÝÇØÑËÚÁÝÌÕØÁÝÕÑ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÑÇÏÕÑË¡ËØÙÎÑ×ÛÎÑÇÔÇÖÄÚÕÚØÇÖÁàÏÑÇÏÓÏÒÕÆÙÇÔÑÇÚ»ÏÊÃÇÔÙÚÇÍÇÒÒÏÑ¦
ÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÁÞËÏÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÎÝ
©ÖÜÝÑÇÏÄÚÏÊËÔÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑË
ÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ ÏÇßÚÄÊÏÄÚÏÙßÔËÏÊÎÚ¦ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÊËÔÇÔÇÌÁØÛÎÑËÊÎÓÕÙÃÜÝÙÚVÔ
ÙÚÄÞÕÚÕßÍÏÇÓËÃÜÙÎÚÜÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔÚÕÚÕÔÕÖÕÃÕÛËÜØËÃÇÖÇØ¦ÍØÇÖÚÎÊÁÙÓËßÙÎ®
ÞËÚÏÑÂÙßàÂÚÎÙÎÖ¦ÔÚÜÝÁÍÏÔË
ÙÚÕÒÏàÁËÇßÚÂÔÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÌÁØËÚÇÏÔÇÊÏÇÈËÈÇÃÜÙË
ÄÚÏÚÇÔÕÆÓËØÇÈÍÇÃÔÕßÔ®ÍÏÇÚÕ
 ÑÏÄÚÏÖÇØ¦ÚÕÈ¦ØÕÝÖÕß
ÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇ
ÚÎØÂÙËÏÚÕÔÙÚÄÞÕÑÇÏÚÕ
¥ÙÚÄÙÕÎÖÇØÇÊÕÞÂÙßÔÕÊËÆÚÎÑËÙÆÓÌÜÔÇÓËÇØÓÄÊÏËÝÖÎÍÁÝÇÖÄÚÎÔÁÓÌÇÙÎÖÕßÁÊÜÙË
ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÙÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÍÏÇÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÌÄØÜÔ
ÚÎÔÚÇÞËÃÇßÒÕÖÕÃÎÙÎÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔÍÏÇÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏÚÕÐËÓÖÒÕÑ¦ØÏÙÓÇÚÜÔ
ËÖËÔÊÆÙËÜÔ ÇÏÇÖÄÚÎÔßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙÎÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇ
ÖØÕÞÜØÂÙËÏÙÚÏÝÓËÏ×ÙËÏÝÌÄØÜÔ
ÍÏÇÚÏÝÕÖÕÃËÝÁÞËÏÊËÙÓËßÛËÃËÐ
ÕßÑÇÏËÖÏÊÏ×ÑËÏÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÞ×ØÕ
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Kυβερνητικός παράγων
παραδεχόταν ότι
αν το Βερολίνο κλείσει
το μάτι σε ό,τι αφορά
τον υπό συζήτηση μηχανισμό για τα πλεονάσματα, θα έχει διανυθεί
ο μισός δρόμος.
ÞÕÚÕßÍÏÇÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔËÃÔÇÏÖØÕÌÇÔÂÝËÔ
ÇÌÕØ¦ÄÓÜÝÓÄÔÕÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÖÕßËÍÑßÓÕÔËÃ
ÎÑÇÒÒÏÁØÍËÏÇßÉÎÒ×ÔÖØÕÙÊÕÑÏ×ÔÖÕÒÒ×ÊËÓ¦ÒÒÕÔÄÚÇÔÍÏÇ
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÂÚÕßÝÊËÔ
ÇØÑËÃÎÁÐÜÛËÔÑÇÒÂÓÇØÚßØÃÇ
ÑÇÏÚÇÖØ×ÚÇÊËÃÍÓÇÚÇÍØÇÌÂÝ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÎÙßÔÇÃÔËÙÎÚÜÔËÚÇÃØÜÔÌÕØ¦ÚÎÔ
ÃÊÏÇÚÎÙßàÂÚÎÙÎÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙËËÐÁÒÏÐÎÙÚÕÖÇØÇÙÑÂÔÏÕÑÇÏ
ÙÞËÚÃàËÚÇÏÓËÚÕÔÓÎÞÇÔÏÙÓÄ×ÙÚË
ÎËÖÏÙÚØÕÌÂÚÜÔÑËØÊ×ÔÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÑËÔÚØÏÑ×ÔÚØÇÖËà×Ô
ÇÖÄÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇ:47Z
ÑÇÏ(5-(ZÔÇßÖÕÒÕÍÏÙÚËÃÙÚÇ
ÁÙÕÊÇÚÕßÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÑ¦ÚÏÖÕßÛÇÁÊÏÔËÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂ
ÇÔ¦ÙÇÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÆÉÕßÝ
 ÚÕß ÇÏÛÇÇÖÕÚËÒÕÆÙË
ËÓÓÁÙÜÝÓËÃÜÙÎÚÕßÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÕÝÑÇÚ¦ ÔÇßÚÂÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÄÖÜÝÁÒËÍËÙÚÎÔ ®ÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÖÎÍÂÙßÔÊßÇÙÚËÃÑÇÏÓË¦ÒÒÕßÚÆÖÕßËÐÕÏÑÕÔÄÓÎÙÎ¶ÙËÓË-

ÚÇÍËÔÁÙÚËØÕÞØÄÔÕ¶ÚÎÝÚ¦ÐËÜÝ
ÚÕß ÚÕßÚÄÚËÛÇÁÞËÏ
ÂÊÎËÖÏÚËßÞÛËÃÓËÃÜÙÎÚÕßÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÕÝÑÇÚ¦ 
ÙßàÂÚÎÙÎÇßÚÂÁÍÏÔËÙÚÕ
ÒÏàÁÖÇØÄÚÏÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÊËÔÛÁÒÎÙËÔÇÊ×ÙËÏÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝ ÇÏÄÞÏ¦ÊÏÑÇÇÌÕÆËÖÃÑËÏÚÇÏÎËÖÃÙÑËÉÂÚÕßÙÚÕËØÕÒÃÔÕ
ÚÎÔËØÞÄÓËÔÎÁÓÖÚÎ©ÖØÕÇÔÇÌËØÛËÃÝÓÎÞÇÔÏÙÓÄÝËÐ¦ÒÒÕß
ÇÖÇÏÚËÃÚÏÝËÍÑØÃÙËÏÝËÛÔÏÑ×Ô ÕÏÔÕÈÕßÒÃÜÔÚÎÝßØÜà×ÔÎÝ±ÖÄ
ÇßÚÄÚÕÖØÃÙÓÇÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÝ
ÖÇØ¦ÍÔÜÖÇØÇÊËÞÄÚÇÔÄÚÏÇÔÚÕ
ËØÕÒÃÔÕÑÒËÃÙËÏÚÕÓ¦ÚÏÛÇÁÞËÏ
ÊÏÇÔßÛËÃÕÓÏÙÄÝÊØÄÓÕÝÑÕÒÕßÛËÃËÐ¦ÒÒÕßÎËÖÃÙÑËÉÎÚÕßÑ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÙÚÎÔ©ÒÒÇÔÊÃÇÔ
ßÖ¦ØÐËÏÙßÓÌÜÔÃÇÚÄÚËÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝ ®ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÔÇ
ÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÙÞËÚÏÑÁÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝÇÖÄÚÎ
ÎÓËÏÕÒÕÍÏÑ¦Ö¦ÔÚÜÝÊËÔ
ËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÄÚÏÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝËÖÁÒËÐËÔÇÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÇÖÄ
ÚÕÇØÃÙÏ¶ÑÇÏÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÂ
ÚÕßÙÚÎ3L-PNHYV¶ÔÁËÝÌÕØÕËÒÇÌØÆÔÙËÏÝÖØÕÇÔÇÍÍÁÒÒÕÔÚÇÝ
ÄÚÏÓÁØÕÝÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÝÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÝÚÕßËÖÚËÓÈØÃÕß
ÛÇËÃÔÇÏÎÓËÃÜÙÎÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÃÇÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÇÖÄÚÕ
 ÙÚÕ ÚÕÍÏÇÚÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÚÕß ÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÄÚÏÚÕÕÙßÔÚËÒËÙÚÂÝ
ÛÇßÖÕÞÜØÂÙËÏÖËØÇÏÚÁØÜÙÚÕ
  ÏÇßÚÄÊÏÄÚÏËÖÁÓËÏÔËÑÇÏ
ÙËÇßÚÄßÖÂØÐËÙßÔÇÔÚÃÒÎÉÎÓË
ÚÎÍÇÒÒÏÑÂÖÒËßØ¦ÄÚÏÎßØ×ÖÎ

ÖØÁÖËÏÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÄÒÇÚÇ
ÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÏÑ¦ËØÍÇÒËÃÇÖÕßÁÞËÏ
ÙÚÇÞÁØÏÇÚÎÝ×ÙÚËÞ×ØËÝÄÖÜÝ
ÎÒÒ¦ÊÇÔÇÌÆÍÕßÔÓÖØÕÙÚ¦®
¦ÔÚÜÝÙÚÕÖÇÑÁÚÕ®ÖÕß
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÙÚÎ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄËÖÏÚËÒËÃÕØÃÞÔËÏÚÕ
È¦ØÕÝÚÕßÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÙÚÕÔ
ÚÕßØÏÙÚÏÑÄÚÕÓÁÇ ÏÇßÚÄÊÏÄÚÏ
ÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÔÇËÃÔÇÏÙËÛÁÙÎÔÇÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏ
ÚÎÓËÃÜÙÎÚÕß¢ÇÖÄ ÙË
 ÙÚÎÔËÙÚÃÇÙÎÑÇÏÙÚÇÑÇÚÇÒÆÓÇÚÇ¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÖÎÍÂÁÒËÍËÙÚÎÔ ®ÄÚÏÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÙßÔËÔÔÄÎÙÎÓËÚÕßÝÛËÙÓÕÆÝÑÇÏÍÏÇ
ÚÏÝÊÄÙËÏÝÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÕÔÌÄØÕ
ÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÝÑÇÏ¦ÒÒËÝËÒÇÌØÆÔÙËÏÝÖÕßÇÌÕØÕÆÔËßØÆÚËØÇÚÎ
ØÆÛÓÏÙÎÚÜÔÊÄÙËÜÔ

Εξελίξεις με τις φρεγάτες
ÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÑË¡ËØÙÚÎ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ¡ÇÑØÄÔÖ¦ÔÚÜÝÊËÔËÃÔÇÏÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎÇÖÄÄÙÇÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÙßÓÌÜÔÂÛÎÑÇÔÙËÊÏÓËØÁÝËÖÃÖËÊÕ
ÑÇÏÇÌÕØÕÆÔÚÎÔÇÓßÔÚÏÑÂÙßÔËØÍÇÙÃÇ©Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÇÖÁÌßÍËÔÇÊ×ÙËÏÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÙÚÎ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÖÕßËÃÞËÓËÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÙÚÕÇØÃÙÏ¥ÙÚÄÙÕÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÓÁÙÇÙÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÎÓÁØËÝÛÇßÖ¦ØÐÕßÔËÐËÒÃÐËÏÝÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÔÖØÕÓÂÛËÏÇÇÖÄÚÕÕÒËÓÏÑÄ§ÇßÚÏÑÄ
ÊÆÕÌØËÍÇÚ×Ô)LSOHYHàÂÚÎÓÇ
ÙÚÕÕÖÕÃÕÎÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÊ×-

ÙËÏÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÏÝÃÊÏËÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÎÙÞËÚÏÑÂ
ËÖÏÙÚÕÒÂËÑÊÂÒÜÙÎÝËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÇÖÄÚÕßÖÕßØÍËÃÕÛÔÏÑÂÝ
ÓßÔÇÝËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÎÚÕÇØÃÙÏ
ÙßÓÌÜÔÂÛÎÑËÔÇÇÔÇÒ¦ÈÕßÔÚÏÝ
ÙÞËÚÏÑÁÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÕÑÄÙÚÕÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÔÚØÄÖÕÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝÇÔÛÇÍÃÔËÏ
ÓËËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÍÇÒÒÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÂÓË¦ÒÒÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÏÑ¦
ËØÍÇÒËÃÇÕÑË¡ËØÇÖÄÚÎ
ÍÇÒÒÏÑÂÖÒËßØ¦ÑÇÏÕ²ØÂÙÚÕÝ
ÚÇáÑÕÆØÇÝÇÖÄÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂ
ÖÒËßØ¦ÙËÙßÔËÔÔÄÎÙÎÓËÚÕÔ
§ÃÑÕÇÔÇÍÏÜÚÄÖÕßÒÕÇÙ¦ÌËÏÇÖÕßßÖ¦ØÞËÏÇÑÄÓÇÍÆØÜ
ÇÖÄÚÇÖØÕÇÔÇÌËØÛÁÔÚÇàÎÚÂÓÇÚÇÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏËÃÔÇÏÕÒÄÍÕÝ
ÖÕßÊËÔÁÍÏÔÇÔÕÏÙÞËÚÏÑÁÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝÙÚÕÇØÃÙÏ
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÚÇàÎÚÂÓÇÚÇËÐÜÚËØÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝËßØÜÖÇáÑ¦ÑÇÏËÛÔÏÑ¦ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÇÔ
ÓÁØÕÝÚÎÝÙßàÂÚÎÙÎÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ¡ÇÑØÄÔÄÖÜÝÌ¦ÔÎÑËÑÇÏ
ÇÖÄÚÎÊÎÓÄÙÏÇÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÚÕß
¦ÒÒÕßÖØÕÁÊØÕßÑÇÏÚÕÓÂÔßÓÇ
ÖÕßÇÖÎÆÛßÔËÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÍÏÇ
ÚÎÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÙÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂ©ÓÂÔßÓÇÍÏÇÚÕÕÖÕÃÕÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÊËÔÑØÆÈËÏÚÎÔÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÂÚÎÝÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝ
ËÑÌØ¦ÙÚÎÑËËÖÃÙÎÝÙßÔÇÔÚÃÒÎÉÎ
ÍÏÇÚÇÇÒÑ¦ÔÏÇËÔ×ÕÏÃÊÏËÝÖÎÍÁÝÁÒËÍÇÔÄÚÏÕÑ¡ÇÑØÄÔÙßÔÄÊËßËÚÏÝÇÔÇÌÕØÁÝÚÕßÙË¦ÒÒËÝ
ÍËÜÍØÇÌÏÑÁÝÖËØÏÕÞÁÝÇÔÇÌËØÄÓËÔÕÝÙÚÕÔØÄÒÕÖÕßÓÖÕØËÃÔÇ
ÁÞËÏÎÒÒ¦ÊÇ

Ανανέωση συμφωνίας
Στις 6-7 ΟκτωβρίουÚÕÖÕÛËÚËÃÚÇÏ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÁÔÇÔÖØ×ÚÕÇÔËÖÃÙÎÓÕÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÄÎÁÒËßÙÎÚÕß
ÓËØÏÑÇÔÕÆßÖÕßØÍÕÆ¡¦ÏÑÕÓÖÁÕ
ÙÚÎÔÛÂÔÇÍÏÇÚÏÝËÖÃÙÎÓËÝßÖÕÍØÇÌÁÝÚÎÝÇÔÇÔÁÜÙÎÝÚÎÝÇÓßÔÚÏÑÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÒÒ¦ÊÇÝÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÎÈ¦ÙÎÚÎÝÕÆÊÇÝÍÏÇ
ÚÎÔÕÖÕÃÇÄÖÜÝÁÍØÇÉËÎ ®Î
ÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÕÑØÃÔËÏÙËÇßÚÂÚÎ
Ì¦ÙÎÔÇÊÕÛËÃÚËÞÔÏÑÂÖÇØ¦ÚÇÙÎ
ÍÏÇÁÔÇÞØÄÔÕ
©ÏÇÑØÏÈËÃÝÎÓËØÕÓÎÔÃËÝÚÎÝËÖÃÙÑËÉÎÝÕÓÖÁÕÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ËÖÏÙÌØÇÍÏÙÚËÃÎÇÔÇÔÁÜÙÎÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÊËÔÁÞÕßÔÇÑÄÓÇÕØÏÙÚËÃ
ÑÇÛ×ÝËÖÏÛßÓÃÇÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝ
ÖÒËßØ¦ÝËÃÔÇÏÔÇÁÞÕßÔÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÑÒËÏÊ×ÙËÏ®ÄÒËÝÕÏÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÇÒÒ¦ËÖÏÑØÇÚÁÙÚËØÕÝÞØÄÔÕÝËÃÔÇÏÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÎÖØ×ÚÎ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕß©ÑÚÜÈØÃÕßÂÒÃÍÕÇØÍÄÚËØÇËÖÃÙÑËÉÎÕÓÖÁÕÙÚÎÔ
ÛÂÔÇÄÖÜÝÑÇÏÓÏÇËÔÊËÞÄÓËÔÎ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÚÕß ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÓËÚÕÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÙÚÎ
§ÁÇ±ÄØÑÎÓËÇÌÕØÓÂÚÎËÔÏÑÂßÔÁÒËßÙÎÚÕß©ÙßàÎÚÂÛÎÑËÙÚÎ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÖÕßËÃÞËÖØÕÎÓËØ×ÔÕ
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÙÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÓËÚÎÔÖØÄËÊØÕÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝ
ÇÚÇÔÕÓÂÝÄØÜÔÚÎÝÕßÒÂÝÚÜÔ
ÔÚÏÖØÕÙ×ÖÜÔÚÜÔ§ÃÚÇ¦ÕßËáÖÇØÕßÙÃÇÚÕß¬àÁÌØËá¦ÏÇÚ
ÇØÄÚÏÙÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÊËÔÙßàÎÚÂÛÎÑÇÔÚËÞÔÏÑÁÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝ
ÁÍÏÔËËÏÊÏÑÂÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÎÔÇÔÇÔÁÜÙÎÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÑÇÛ×ÝÎËÖÏÚØÕÖÂÚÎÝÕÖÕÃÇÝÖØÕãÙÚÇÚÇÏÎÑ
¦ÕßËáÁÞËÏÒÄÍÕÙÚÕÖ×ÝÑÇÏÍÏÇ
ÖÕÆÑÇÚËßÛÆÔÕÔÚÇÏÚÇÞØÂÓÇÚÇÚÕß
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆ
ÇÔÇÛË×ØÎÙÎÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÛÇÁÞËÏ
ÚËÞÔÏÑÂÓÕØÌÂÙËÇßÚÂÚÎÌ¦ÙÎ¶
ÛÇÍÃÔÕßÔÑ¦ÖÕÏËÝÖØÕÙÛÂÑËÝ¶ÑÇÛ×ÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎËÖÏÒÁÍËÏÍÏÇÚÎÔ
×ØÇÚÎÓËÚÇÈÇÚÏÑÂÇÔÇÔÁÜÙÎÍÏÇ
ÁÔÇÁÚÕÝßÚÄÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÁÞËÏ
ÞØÄÔÕÔÇÙßàÎÚÂÙËÏÙÚÎÔÖÕØËÃÇÓÏÇ
ËßØÆÚËØÎÙßÓÌÜÔÃÇÑÇÏÑßØÃÜÝÚÇ
ÇÔÚÇÒÒ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÇÖÄÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÖÒËßØ¦
ËßØÆÚËØÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÕÖÕÛËÚËÃÚÇÏ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖËØÃÖÕß
ÙËÁÔÇÞØÄÔÕÇÖÄÙÂÓËØÇ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΑ ΠΕΛΩΝΗ

ΑΠΟΨΗ

Λογιστική αποτύπωση μιας διακυβέρνησης
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΡΟΚΟΠΑΚΗ*

Θα επιχειρήσουμε ÓÏÇÖØ×ÚÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙÚÕËØ×ÚÎÓÇÖÄÙÕÑÄÙÚÏÙËÎÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎ±ª§"®
ÃÔÇÏÊÎÓÕÙÃÜÝÊÏÇÛÁÙÏÓÇÊËÒÚÃÇËÑÚÁÒËÙÎÝÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆ
ÊËÒÚÃÇÊÎÓÕÙÃÕßÞØÁÕßÝÑÇÏËÑÛÁÙËÏÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝÖÒÂØÎ
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÏÝÊÆÕÎÓËØÕÓÎÔÃËÝ
ËÑËÓÈØÃÕßÑÇÏÕßÔÃÕß
 ¶ÚØËÏÝÈÊÕÓ¦ÊËÝÖØÏÔÇÖÄ
ÚÎÔÇÔ¦ÒÎÉÎÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝÇÖÄ
ÚÕÔ±ªÑÇÏÓÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÖØÏÔ
ÇÖÄÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÂÚÎÝ¡ÖÕØÕÆÓËÒÕÏÖÄÔÔÇÊÕÆÓËÓËÇÑØÃÈËÏÇ
ÚÏÖÇØÁÒÇÈËÑÇÏÚÏÖÇØÁÊÜÙËÕÑ
¬ÙÃÖØÇÝ®¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÙÚÕÔÖÃÔÇÑÇÖÕßÇÑÕÒÕßÛËÃËÚÏÑÄÖØÄÙÎÓÕÕÏßÖÕÞØË×ÙËÏÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÇØÔÎÚÏÑÄÚÇ
ÇÔÇÑÚÂÙÏÓÇÑËÌ¦ÒÇÏÇ

Ο πίνακας ÞÜØÃàËÚÇÏÙËÊÆÕÚÓÂÓÇÚÇ!ÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÕß
ÎÓÕÙÃÕßÙÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝ¬ÕÏÙÕàÆÍÏÕÚÜÔÚØÇÖËà×ÔËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏ-

Παρά τον επικοινωνιακό
βομβαρδισμό των
υποτιθέμενων επιτυχιών
με τα υπερπλεονάσματα,
η διαχείριση Τσίπρα
φόρτωσε νέο χρέος
στους πολίτες.
ÑÄÍÏÇÚÃÚÇÑØÇÚÏÑ¦ÑËÌ¦ÒÇÏÇÚÜÔ
ÊÆÕÇÔÇÑËÌÇÒÇÏÕÖÕÏÂÙËÜÔÂÚÇÔ
ÇÔÇÑÚÂÙÏÓÇ¶ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÎ
ÕÔÕÓÇÙÚÏÑÂÇÐÃÇÚÎÝÙßÓÓËÚÕÞÂÝ
ÚÕßÎÓÕÙÃÕßÑÇÏÄÞÏÕÏÇÖÕÚÏÓÂÙËÏÝÍÏÇÚÃÎÇÔ¦ÑÚÎÙÎÍÃÔËÚÇÏÙË
È¦ÛÕÝÞØÄÔÕß

Από τα δημοσιευμένα ÙÚÕÏÞËÃÇÖØÕÑÆÖÚËÏÖÜÝÚÇÞØÄÔÏÇÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇÝ¬ÙÃÖØÇÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏ
ÒÕÍÏÙÚÏÑÂàÎÓÃÇ®ÆÉÕßÝÖËØÃÖÕß
ÊÏÙËßØ×¶ÓÕÏØÇÙÓÁÔÎÊÏÙ
ÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏ
ÊÏÙÚØÇÖËàÏÑÂÝÙßÓÓËÚÕÞÂÝÚÕ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÚÎÝ

ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÁÞÕßÔÙßÔËÑÚÏÓÎÛËÃÚÕ
ÓÇÐÏÒ¦ØÏ®ËÐÄÊÕßÇÖÄÑ¦ÛËÊßÔÇÚÂ
ÖÎÍÂÚÇÁÙÕÊÇÏÊÏÜÚÏÑÕÖÕÏÂÙËÜÔ
ÑÇÏÁÑÚÇÑÚÇÁÙÕÊÇÕÓÄÒÕÍÇ ¬
ÁÙÕÊÇ¬ÚÑÒÖ¶ÁÞËÏÊËÖØÕÑÆÉËÏÓËÚ¦ÚÕÚÙÕßÔ¦ÓÏÓÁÚØÜÔÚÕß
ÚØÃÚÕßÓÔÎÓÕÔÃÕß

Ας σταθούμε ÒÃÍÕÙÚÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
¬ÇÖØÜÚÕÍËÔÂÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇÚÜÔ
ÞØÄÔÜÔÙÜØËßÚÏÑ¦ÂÚÇÔÖËØÃÖÕßÄÙÇÑÇÏÕÏÇÔ¦ÍÑËÝËÐßÖÎØÁÚÎÙÎÝÚÕßÞØÁÕßÝÚÄÑÕÏ¶ÁÒÒËÏÓÓÇ
ÚÕßÖËØÖÒËÄÔÇÙÓÇÇÖÄÚÕ
¬ÕÞØÁÕÝÁÖØËÖËÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÖËØÃÖÕßÙÚÇÛËØÄÂÔÇÓËÏÜÛËÃ
ÒÃÍÕ©ÓÜÝÇßÚÄÇßÐÂÛÎÑËÑÇÚ¦
ÊÏÙÓËÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÞØÁÕÝÓËÃÕÔ
ÚÇYLWVZÎÓÕÙÃÕßÔÇÇßÐ¦ÔËÚÇÏ
ÑÇÚ¦ ÊÏÙËßØ×ÓÇÍÏÑÂËÏÑÄÔÇÚÜÔÛÎØÏÜÊ×ÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔ
ÖÕßÇßÐ¦ÔÕßÔÚÕÞØÁÕÝÕÌËÃÒËÚÇÏ
ÙÚÇÒÕÍÏÙÚÏÑ¦ÖØÄÚßÖÇÖÕßÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÇÏ¶ßÖÕÞØË×ÙËÏÝÖÕßÍÃÔÕÔÚÇÏÒÎÐÏÖØÄÛËÙÓËÝÈËÒÚÏ×ÔÕßÔ
ÚÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÑÇÏ
ËÖÏÈÇØÆÔÕßÔÚÕÚÇÓËÃÕÙËÓÁÒÒÕÔÚÇÞØÄÔÕ¶ÑÇÏÓËØÏÑ×ÝÙÚÏÝÑÇÚÇ-

ÖÚ×ÙËÏÝËÍÍßÂÙËÜÔÚÕßÎÓÕÙÃÕß

Εν κατακλείδι, ÖÇØ¦ÚÕÔËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÄÈÕÓÈÇØÊÏÙÓÄÚÜÔßÖÕÚÏÛÁÓËÔÜÔ
ËÖÏÚßÞÏ×ÔÓËÚÇßÖËØÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇ
ÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎ¬ÙÃÖØÇÌÄØÚÜÙËÔÁÕ
ÞØÁÕÝÙÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝËØÃÖÕß ÊÏÙ
ÜÝËÐÜÚËØÏÑÄÞØÁÕÝÑÇÏÖØÄÙÛËÚÎ
¦ÔÚÒÎÙÎÖÄØÜÔÊÏÙÇÖÄÚÕßÝ
ÌÕØËÃÝÚÕßÎÓÕÙÃÕßËÙÞÁÙÎÓË
ÚÕÚÏÖÇØÁÒÇÈËÇÖÄÚÕÔÑÇÓÇØ¦
ÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÖÕßÖÇØÁÊÜÙËÕÑ
¬ÙÃÖØÇÝÖØÕÑÆÖÚËÏÓËÚ¦ÚÇÖØÄÙÛËÚÇÓÁÚØÇÖÕßÙ¦ØÜÙÇÔÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÑÇÏÓËÚ¦ÚÎÔËÏÙØÕÂÖÄØÜÔ
ÏÊÏÜÚÏÑÕÖÕÏÂÙËÜÔÚÎàÎÓÃÇÚÕß
ÎÓÕÙÃÕßÖØÁÖËÏÔÇÖØÕÙÚËÛËÃÎ
ÇÖ×ÒËÏÇÇÔÇÑÚÂÙÏÓÜÔÑËÌÇÒÇÃÜÔ
ÇÖÄÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝàÎÓÃÇÏÊÏÜÚ×Ô
ÓËÚÄÞÜÔÚØÇÖËà×ÔÓÏÙÛÜÚ×ÔÑÇÏ
ÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÜÔËÃÔÇÏÖØÄÙÛËÚÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÁÞËÏ
ÖÕÒÆÊØÄÓÕÓÁÞØÏÔÇÈ¦ÒËÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÚ¦ÐÎÙÚÇÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ¦
ÇÒÂÚÆÞÎ

* Ο κ. Γιώργος Προκοπάκης είναι
σύμβουλος επιχειρήσεων, πρώην
καθηγητής του Columbia University.
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«Ισότιμη»
και επιστολική
η ψήφος
των αποδήμων
Του Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Από τις προτεραιότητεςÚÎÝÔÁÇÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕßÖÕßÁÞËÏÂÊÎËÑÑÏÔÂÙËÏÓËÚÎÔËÖÃÙÑËÉÎÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ÙÚÕÇØÃÙÏÑÇÏÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓË
ÚÕÔ¦ÒÒÕÖØÄËÊØÕÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÇÖÕÚËÒËÃÍÏÇÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÎÞÕØÂÍÎÙÎÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÕÝÉÂÌÕß
ÙÚÕßÝÒÒÎÔËÝÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÍÏÇ
ÚÎÔÕÖÕÃÇËÃÞËÊËÙÓËßÛËÃÑÇÏÖØÕËÑÒÕÍÏÑ¦Î§
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇ
ÁÞËÏÖÒÁÕÔÓËÃàÕÔÇÖÕÒÏÚÏÑÂÈÇØÆÚÎÚÇÑÇÛ×ÝÊËÔÇÌÕØ¦ÓÄÔÕÚÕßÝ
ÕÓÕÍËÔËÃÝÖÕßÁÞÕßÔÌÆÍËÏÇÖÄÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇËÊ×ÑÇÏÊËÑÇËÚÃËÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÖËØÃÖÕßÖÕÒÃÚËÝÖÕßßÖÕÞØË×ÛÎÑÇÔÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉÕßÔÚÎ
Þ×ØÇÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÑØÃÙÎÝ
ÆÓÌÜÔÇ ÓË ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÚÇÊÆÕÑÒËÏÊÏ¦®ÚÎÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÝÖØÄÚÇÙÎÝÖÕßÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÏ
ÕßÖÕßØÍÄÝÙÜÚËØÏÑ×Ô¬¦ÑÎÝ
ËÕÊÜØÏÑ¦ÑÕÝÛÇËÃÔÇÏÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÚÎÝÒËÍÄÓËÔÎÝËÖÏÙÚÕÒÏÑÂÝÉÂÌÕßÑÇÏÎÏÙÄÚÎÚÇ®ÚÎÝ
ÉÂÌÕßÚÜÔÇÖÕÊÂÓÜÔÓËËÑËÃÔÎ
ÚÜÔÒÒÂÔÜÔÚÕßËÙÜÚËØÏÑÕÆ
±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÖÜÝÎÖØÄÚÇÙÎ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇËÃÞËÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÚËÃ
Õ±ªÖØÕÁÈÒËÖËÖÜÝÕÏÒÒÎÔËÝÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÛÇÉÂÌÏàÇÔ
ÓÄÔÕÍÏÇÕØÏÙÓÁÔÕßÝÈÕßÒËßÚÁÝ
ÇÖÕÊÂÓÜÔ®ËÔ×ÎÑÇÚÇÔÕÓÂÚÎÝ
ÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÝÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÝÚÜÔ
ËÊØ×ÔÛÇÖØÕÁÑßÖÚËÇÖÄÚÎÔÑÕÓ-

ÓÇÚÏÑÂËÖÏÒÕÍÂÙÚÎÔÑ¦ÒÖÎÚÜÔ
ÒÒÂÔÜÔËÙÜÚËØÏÑÕÆ®
ÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝÎÖØÄÚÇÙÎÍÏÇ
ÏÙÄÚÎÚÇÚÎÝÉÂÌÕßÕÊÎÍËÃÙÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÚÜÔÒÒÂÔÜÔÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÖÕßÁÞÕßÔÚÎÔÏÛÇÍÁÔËÏÇ
ÑÇÏËÃÔÇÏËÍÍËÍØÇÓÓÁÔÕÏÙÚÕßÝ
ËÑÒÕÍÏÑÕÆÝÑÇÚÇÒÄÍÕßÝÔÇÉÎÌÃàÕßÔÑÇÔÕÔÏÑ¦ÑÇÏÎÉÂÌÕÝÚÕßÝ
ÔÇÖØÕÙÓËÚØËÃÚÇÏÙÚÕÙßÔÕÒÏÑÄ
ËÑÒÕÍÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÕÏÑÚÄÖÇØÇÓÁÔËÏÇÔÚÏÛÁÚÜÝËÖÃÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝË¦ÔÕÏËÑÚÄÝÒÒ¦ÊÇÝÛÇÉÎÌÃàÕßÔÙÚÎÔËÑÒÕÍÏÑÂÖËØÏÌÁØËÏÇ
ÖÕßËÃÔÇÏËÍÍËÍØÇÓÓÁÔÕÏÂË¦ÔÎ
Ô×ÚÇÚÎÌÕØËßÚÏÑÂÖÏÚØÕÖÂ
ÛÇÖØÕÙÛÁÚËÏÙÚÕÚÁÒÕÝÚÜÔÖÏÔ¦ÑÜÔÚÜÔÖØÜÚÕÊÏÑËÃÜÔÖÕßÖØÕÈÒÁÖÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔÕÓÕÛËÙÃÇÍÏÇ
ÚÎÔËÑÒÕÍÂÈÕßÒËßÚ×ÔÇÖÄÚÕßÝ
ÉÎÌÕÌÄØÕßÝËÔÚÄÝÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏ
ÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÎÝÉÎÌÕÌÕØÃÇÝÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÁÚÙÏ×ÙÚËÇßÚ¦
ÔÇËÔÙÜÓÇÚÜÛÕÆÔÚËÒÏÑ×ÝÙÚÕÔ
ÍËÔÏÑÄÕØÏÙÚÏÑÄÖÃÔÇÑÇÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔÚÜÔËÑÒÕÍ×Ô
¬ÕÊËÆÚËØÕÙËÔ¦ØÏÕÚÎÝÉÂÌÕßÙÚÎÔËÖÏÑØ¦ÚËÏÇËÃÔÇÏÑÇÏÚÕ
ËÖÏÑØÇÚÁÙÚËØÕÑÇÛ×ÝÊËÔÛÇËÖÎØË¦àËÚÇÏÎËÑÒÕÍÂÚÜÔÈÕßÒËßÚ×Ô
ÙÚÏÝËÑÒÕÍÏÑÁÝÖËØÏÌÁØËÏËÝÇÖÄÉÎÌÕÌÄØÕßÝÖÕßÊËÔÁÞÕßÔÍÔ×ÙÎ
ÚÜÔÚÕÖÏÑ×ÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔÕÆÚË
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ
ÙËÑÇÛÎÓËØÏÔÂÈ¦ÙÎÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÎÞ×ØÇ
ÔÇÊËÆÚËØÕàÂÚÎÓÇËÃÔÇÏÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÝÚÎÝËÖÏÙÚÕ-

SHUTTERSTOCK

Τα «κλειδιά» της κυβερνητικής πρότασης
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Οι σχεδιασμοί
του Μεγάρου Μαξίμου
και το χρονοδιάγραμμα
Θεοδωρικάκου.
ÒÏÑÂÝÉÂÌÕßÖØÄÚÇÙÎÔÄÓÕß
ÖÕßËÃÞËÑÇÚÇÛÁÙËÏÖØÕËÑÒÕÍÏÑ¦
Î§ÑÇÒ×ÔÚÇÝÚÎÔÚÄÚËÑßÈÁØÔÎÙÎ±ªÔÇÚÎÔßÖËØÉÎÌÃÙËÏ
ÖØÕÁÈÒËÖËÕÏÒÒÎÔËÝÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÔÇÉÎÌÃàÕßÔÙÚÏÝÑÇÚ¦
ÚÄÖÕßÝÖØËÙÈËÃËÝÑÇÏÖØÕÐËÔËÃÇ
©ÓÜÝËÃÔÇÏÙÇÌÁÝÖÜÝÊÏ»ÇßÚÕÆ
ÚÕßÚØÄÖÕßÇÖÕÑÒËÃÕÔÚÇÏÖÕÒÒÕÃ
ËÍÍËÍØÇÓÓÁÔÕÏÙÚÕßÝËÑÒÕÍÏÑÕÆÝ
ÑÇÚÇÒÄÍÕßÝÇÖÄÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ
ÔÇÇÙÑÂÙÕßÔÚÕËÑÒÕÍÏÑÄÚÕßÝ
ÊÏÑÇÃÜÓÇÔÇàÎÚÕÆÔÚÇÏÒÕÏÖÄÔ
ÚØÄÖÕÏÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÝÚÎÝËÖÏÙÚÕÒÏÑÂÝÉÂÌÕßÁÚÙÏÄÓÜÝÖÕßÛÇ
ÊÏÇÙÌÇÒÃàËÚÇÏÎËÍÑßØÄÚÎÚÇÚÎÝ

ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝÑÇÏÊËÔÛÇÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÁÊÇÌÕÝÍÏÇÑÇÚÇÍÍËÒÃËÝÖËØÃ
ÔÕÛËÃÇÝÖÕßÊËÔÇÔÇÑÆÖÚÕßÔÄÚÇÔ
ßÖ¦ØÞËÏÇßÚÕÖØÄÙÜÖÎÖÇØÕßÙÃÇ
ÚÕßÉÎÌÕÌÄØÕß©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÙÚÁÒËÞÕÝÎËÖÏÙÚÕÒÏÑÂÉÂÌÕÝËÃÔÇÏ
àÂÚÎÓÇÖÕÒÏÚÏÑÂÝÈÕÆÒÎÙÎÝÑÇÏ
ÄÖÜÝÚÎÔËÌÇØÓÄàÕßÔ¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÓÖÕØÕÆÓËÔÇÚÎÔËÌÇØÓÄÙÕßÓËÑÇÏËÓËÃÝ®
¦ÔÎÑÇÚËÆÛßÔÙÎÙÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÖØÕÚÃÛËÚÇÏÔÇÑÏÔÎÛËÃÎÑßÈÁØÔÎÙÎÙÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝÉÂÌÕßÚÜÔÒÒÂÔÜÔÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆËÃÔÇÏÊËÊÕÓÁÔÎÛÕÒÄ®ÖÇØÇÓÁÔËÏÚÕÚÕÖÃÕ
ÇÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÕÔÔÁÕËÑÒÕÍÏÑÄ
ÔÄÓÕÖÕßÛÇÌÁØËÏÖØÕÝÉÂÌÏÙÎ
ÎÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÚÇØÍ×ÔÚÇÝÚÕ
ÙÆÙÚÎÓÇÚÎÝÇÖÒÂÝÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝ
ÖÕßßÏÕÛÁÚÎÙËÕ±ª©ÖÜÝ
ÇÔÇÌÁØÕßÔÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝ
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÔËÑÒÕÍÏÑÄÔÄÓÕ
¶ÖÕßÚÕÖÏÛÇÔÄÚËØÕ¦ÒÒÇÄÞÏÈÁ-

ÈÇÏÕËÃÔÇÏÖÜÝÛÇÑÇÚÇÚËÛËÃÖØÏÔ
ÇÖÄÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÞØÄÔÕßÑÇÏÇßÚÕÚËÒ×Ý¶ÄÒÇÚÇËÔÊËÞÄÓËÔÇËÃÔÇÏÇÔÕÏÑÚ¦®ÑÇÛ×ÝÙßÔÊÁËÚÇÏ
ÓËÚÕÔËßØÆÚËØÕÖÕÒÏÚÏÑÄÙÞËÊÏÇÙÓÄÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÖÃÚÎÝ
ÕßÙÃÇÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÒËÃÚÇÏÔÇ
ÇÖÕÌÇÙÃÙËÏË¦ÔÛÇÊÏÇÓÕØÌ×ÙËÏ
ÁÔÇÔËÑÒÕÍÏÑÄÔÄÓÕÖÕßÛÇÙÚÂØÏàËÑÇÏÚÕ §ÂË¦ÔÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÓÄÔÎÚÎÝÇÌÕÆÕÆÚÜÝ
Â¦ÒÒÜÝÕÔÁÕÝËÑÒÕÍÏÑÄÝÔÄÓÕÝ
ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÖÜÝÊËÔÛÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏÚÏÝÇÖÇÏÚÕÆÓËÔËÝÉÂÌÕßÝ
×ÙÚËÔÇÏÙÞÆÙËÏÇÖÄÚÎÔÇÓÁÙÜÝ
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ÙßÔ¦ØÚÎÙÎÚÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÚÕß
ÖÕÙÕÙÚÕÆ¶ÔÇÇßÐ¦ÔËÚÇÏÄÙÕÓËÍÇÒÆÚËØÎËÃÔÇÏÎËÑÒÕÍÏÑÂÚÕß

ËÖÃÊÕÙÎ¶ ÊËÔ ËÃÔÇÏ ÖÒÁÕÔ ÈÁÈÇÏÕÄÚÏÛÇÍÃÔËÏÇÖÕÊËÑÚÂÇÖÄ
ÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßËÖÏÒÕÍÂ
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ÚÜÔÖËØÏÖÚ×ÙËÜÔÛÇÁÊÏÔËÉÂÌÕ
ÇÔÕÞÂÝÙÚÎ§ÍËÔÔ¦ËÑÚÜÔ
ÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÍÏÇ
ÚÕË¦ÔÛÇÖØÁÖËÏÔÇßÏÕÛËÚÎÛËÃ
ÁÔÇÝËÑÒÕÍÏÑÄÝÔÄÓÕÝÖÕßÛÇÇßÐ¦ÔËÏÚÏÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÔÇËÃÔÇÏ
ÇÔÇÍÑÇÃÇÓÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÇÑÄÓÎÑÇÏË¦ÔÚÕÖØ×ÚÕÑÄÓÓÇßÖËØÈÇÃÔËÏÑÇÛÇØ¦®
ÚÕ ÑÇÏÖØÕÙËÍÍÃàËÏÚÕ 
ÖÃÙÎÝÎÓËÚËÑÒÕÍÏÑÂÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÎÝ²ÇØÏÒ¦Õß¬ØÏÑÕÆÖÎÚÜÔ
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ÑÇÏ±ªÊËÔÊÎÓÏÕßØÍËÃÖØÄÙÌÕØÕÁÊÇÌÕÝÍÏÇÚÎÔÇÔÇàÂÚÎÙÎ
ËßØÆÚËØÜÔÙßÍÑÒÃÙËÜÔ

«Δύο ΣΥΡΙΖΑ» στον δρόμο προς το συνέδριο
Ο Αλέξης Τσίπρας καλείται να διαχειριστεί το «βαθύ κόμμα» και την ιδιοκτησιακή αντίληψη των παλαιών στελεχών
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Η θυελλώδης
σύσκεψη

Παππάς - Τζανακόπουλος
ÔÊÏÇÌÁØÕÔÁÞËÏÔÇÊÏÇÌÇÔËÃÎ
ÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÚÜÔÊÆÕÑÕØßÌÇÃÜÔ
ÙÚËÒËÞ×ÔÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¬ÙÃÖØÇ
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ÖÕÚÁÊËÔÙßÔÁÖËÙÇÔÙÚÎÔÕÖÚÏÑÂ
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ÕÊËÖØ×ÎÔÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÝËÑÖØÄÙÜÖÕÝÔÇÑØÇÚ¦Ö¦ÔÚÇÓPÇÖÏÕ
ÏÙÕØØÕÖÏÙÚÏÑÂÚ¦ÙÎ©Ñ¬àÇÔÇÑÄÖÕßÒÕÝÖ¦ÔÚÜÝÚÕÚËÒËßÚÇÃÕ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇËÖÏÞËÃØÎÙËÑÇÏÙËÁÔÇU
ÈÇÛÓÄÚÕÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÚÕÔÊÏÑÄÚÕßËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÄ
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INTIME NEWS

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Η εκεχειρία ³iØÉ¨ÑÐÓiØ(ÓÐ³iØVÐÉ³Ò³iÖ~Éi³ÈåÜÓÂi0Ë¨ÑÐÉ³(Ò.~È¨ÜÓ³iÑ¨{³É¨ÒV³
{TÒÜiÑÜoÊ¨È~Ñ{³åÜÓÂiÑ¨Ë³iÙÉÂ{ÒVÙÉÓÜÈÉ³ÑÑ{~³ÒÇi³ÊÐÑ³Ñ(ÜÜËÈ³i¨ËÇÈØ³Ñ¨{³ÖoÉÑÚÑÉËÑ{³Ñ³Ñ³T¨{~ÌÌ¨{È³ÓØ¨ÚÈÈ¨oÌØÚÑ~ÜiÚÉËÑÜÒKÉ{Ñ×ÒÉ{Ø

Ο τέως πρωθυπουργός
πιστεύει πως ο χρόνος
κυλάει υπέρ του,
καθώς οι εγγραφές νέων
μελών θα αλλάξουν
την κομματική σύσταση.
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Το ραγισμένο προφίλ του Ζόραν Ζάεφ
Βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση, με το πρόσφατο σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών να απειλεί το πολιτικό του μέλλον
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΜΑ

Το 2015, με μοχλό
πίεσης τηλεφωνικές
υποκλοπές, «έριξε»
τον Γκρούεφσκι.
Σήμερα, ο τροχός
της ιστορίας γύρισε.
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ÚÕß¡ÇãÕßÚÕßÕ¦ËÌÁÍÏÔË
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
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ÖØÕÇÔÇÍÍÁÒÒÕÔÚÇÝÍÏÇÚÕÔËØÞÄÓËÔÕÓÂÔÇÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝÙÚÇÑÄÖÏÇ
ÑÇÏÕ©ÑÚ×ÈØÏÕÝÕÖÄÚËÛÇÑØÏÛËÃ
ËÔÖÕÒÒÕÃÝÑÇÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂÚÆÞÎÚÕß
¦ËÌËÃÔÇÏÖÕÒÆÑÕÔÚ¦

Ο εκβιασμός του ολιγάρχη, το 1,5 εκατ. και η σύλληψη της εισαγγελέως

Στιγμιότυπο ÑÌKË³ÉV³ËgÖÐ×ÑÐÉ³i{³ÑÜ{~ÊÉ×iÐÉ¨ËÙÑ>7_¦x²>gÉÐ×ÑËÇÉ{³ÑÙÖÒ³ÐÑÈ×Ó¨³Ñ{ÑÉ~KËÑÑ³Ü{oÒ¨Ti$¨³ÉÒÐ³É×Ñ×ÉÖoÈÑÌ³Ë³{³È³ÉÜÉÈ³ÑËÈ~¨Ñ³³ÑØ³Ò³Ñ³i
ËÑ{³ÉÖÉ³Ñ{ØÐÉ³Ó×É¨Ñ³ÑT¨ÊÐÑ³Ñ

Οταν Î ÖØÕÙÑËÃÓËÔÎ ÙÚÕÔ ¡ÇÚÁÕÇÒÈÃÔÏÏÚÇÒÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇ3H
=LYP[H¦ØÞÏÙËÔÇÊÎÓÕÙÏËÆËÏÇÖÕÙÖ¦ÙÓÇÚÇÚÎÒËÌÜÔÏÑ×ÔÙßÔÕÓÏÒÏ×ÔÖÕßßÖËÑÒ¦ÖÎÙÇÔÑÇÏÇÌÕØÕÆÙÇÔßÖÄÛËÙÎÊÏÇÌÛÕØ¦ÝÙÚÎ
ÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÓËËÑÈÏÇÙÓÕÆÝ
ÓÇÆØÕ®ÞØÂÓÇËÓÖÒÕÑÂËÏÙÇÍÍËÒÁÜÔÑÇÏËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÚÕßÃÊÏÕßÚÕß
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ¦ËÌÙÚÎÄØËÏÇ
¡ÇÑËÊÕÔÃÇÖØÕÑÒÂÛÎÑËÖÕÒÏÚÏÑÄÝ
ÙËÏÙÓÄÝ
ËØÄÒÕÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÁÔÇÝÕÒÏÍ¦ØÞÎÝÛËÜØÕÆÓËÔÕÝÕÖÒÕßÙÏÄÚËØÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÙÚÎÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÕ©ØÚÙË ¦ÓÚÙËÌÕÕÖÕÃÕÝ
ÌÁØËÚÇÏÔÇÁÖËÙËÛÆÓÇËÑÈÏÇÙÓÕÆ
ÇÖÄÊÆÕ¦ÚÕÓÇÚÇÕÖÕÃÇÚÕßàÂÚÎÙÇÔÑÇÏÚËÒÏÑ¦ÖÂØÇÔÚÕÖÕÙÄÚÕß
ËßØ××ÙÚËÔÇÓËÙÕÒÇÈÂÙÕßÔÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÍÏÇÔÇÊÏËßÛËÚÎÛËÃËßÔÕáÑ¦ÍÏÇËÑËÃÔÕÔÊÏÑÇÙÚÏÑÂÚÕßßÖÄÛËÙÎÍÏÇËÓÖÒÕÑÂ
ÚÕßÙË¦ÒÒÎßÖÄÛËÙÎÊÏÇÌÛÕØ¦Ý
ËÌÎÓËØÃÊÇÊÎÓÕÙÃËßÙËÈÃÔÚËÕ
ÖÕßËÓÌÇÔÃàËÏÚÕßÝÊÆÕÁÔÇÔÖØ×-

ÎÔÖÇØÕßÙÏÇÙÚÂÚÎÒËÕÖÚÏÑÕÆÙÄÕß
ÕÔÄÓÇÚÏ¡ÖÄÍÏÇÔÏÕÈÇÔÄÌÙÑÏÑÇÏ
ÁÔÇÔÙßÔËØÍ¦ÚÎÚÕßÓËÚÕÄÔÕÓÇ
ÄØÇÔ¡ÏÒÁÌÙÑÏÔÇÈÍÇÃÔÕßÔÇÖÄ
ÚÕÙÖÃÚÏÚÕß ¦ÓÚÙËÌÑØÇÚ×ÔÚÇÝ
ÓÏÇÚÙ¦ÔÚÇÙÚÎÔÕÖÕÃÇÖÏÙÚËÆËÚÇÏ
ÖÜÝÓËÚÁÌËØÇÔÚÇÞØÂÓÇÚÇËÔ×
ÙÚÏÝÓÇÍÔÎÚÕÌÜÔÎÓÁÔËÝÙßÔÕÓÏÒÃËÝÇÑÕÆÍËÚÇÏÕÖØ×ÚÕÝËÐÇßÚ×Ô
ÔÇÒÁËÏÙÚÕÔ ¦ÓÚÙËÌÄÚÏÕ¦ËÌ
ËÃÔÇÏËÔÂÓËØÕÝÍÏÇÚÎÔÄÒÎßÖÄÛËÙÎÚÎÔÃÊÏÇÙßÔÕÓÏÒÃÇÇÑÕÆÍËÚÇÏÎËÏÊÏÑÂËÏÙÇÍÍËÒÁÇÝÍÏÇÚÎÔ
ÑÇÚÇÖÕÒÁÓÎÙÎÚÕßÕØÍÇÔÜÓÁÔÕß
ËÍÑÒÂÓÇÚÕÝÑÇÏÚÎÝÊÏÇÌÛÕØ¦Ý ¦-

ÚÏÚÙÇÏ¦ÔËÈÇÔÇàÎÚ¦ËÏÇÖÄÚÕÔ
ÃÊÏÕËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇÞØÂÓÇÚÇ×ÙÚË
ÔÇÊËÃÐËÏËÖÏËÃÑËÏÇÙÚÎÔßÖÄÛËÙÂ
ÚÕßÙÚÎÔÕÖÕÃÇÚÕßËÃÞËÇÙÑÂÙËÏ
ÊÃÜÐÎÍÏÇÊÏÇÌÛÕØ¦
ËÏÙÇÍÍËÒÁÇÝÖÇØÇÏÚÂÛÎÑË
ÓËÚ¦ÚÏÝÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÝÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÓÄÒÏÝËÖÁÙÚØËÉËÇÖÄÚÏÝ
ÊÏÇÑÕÖÁÝÚÎÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙßÔËÒÂÌÛÎËÔ×Õ¦ËÌÌÜÔ¦àËÏÍÏÇËÏÝ
È¦ØÕÝÚÕßÙßÔÜÓÕÙÃÇÓÏÒ×ÔÚÇÝÍÏÇ
ÇÖÒÂÍÔÜØÏÓÃÇÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÓËÚÕÔÓËÍÇÒÕËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇ
¡¡ÖØÕÙÑËÃÓËÔÇÙÚÕÔ¦ËÌÇÒÒ¦ÑÇÏÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝ
ÙßÔÊÁÕßÔÚÎÔÄÒÎßÖÄÛËÙÎÚÜÔ
ÚÎÒËÌÜÔÏÑ×ÔßÖÕÑÒÕÖ×ÔÓËÚÕ
ËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÄ=496ÚÕÕÖÕÃÕÑÇÚ»
ËÑËÃÔÕßÝÕØÍ¦ÔÜÙËÚÎÙÑËßÜØÃÇ
ÈÕÎÛÕÆÓËÔÕÇÖÄÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝ
ÇÊËÒÌÕÆÝ®ÚÕßËÛÔÏÑÕÒÇáÑÏÙÚÁÝ
ÇÒÈÃÔÏÑÇÏ©ØÓÖÇÔËÃÞÔÕßÔ®
ÊËÜÝËÓÖÒËÑÄÓËÔÕÑÇÏÚÕÔÑØÕÆËÌÙÑÏÕÕÖÕÃÕÝÖÒÁÕÔàËÏÑÇÚÇàÎÚÕÆÓËÔÕÝÇÖÄÚÎÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÚÎÝ
Þ×ØÇÝÚÕßÙÚÎÕßÊÇÖÁÙÚÎ

ÔÕßÓËÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÖÕßËÖÏÑËÔÚØ×ÔËÚÇÏÙÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕ
¬ÏÓÖÕØÕÆÓËÄÓÜÝÔÇÑ¦ÔÕßÓË"
ÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÕÃÑÇÔÕÔÏÙÓÕÃÑÇÔÄÔËÝÊËÕÔÚÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÔÄÓÕÏÖÕßËÐÇÙÌÇÒÃàÕßÔÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÏÙÄÚÎÚÇÒÕÍÕÊÕÙÃÇÑÇÏÊÏÇÌ¦ÔËÏÇÍÏÇÙßÙÚÂÓÇÚÇ
ÒÕÍÏÙÓÏÑÕÆËÃÔÇÏÙÃÍÕßØÇÁÔÇÖØ×ÚÕ
ÈÂÓÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÖÕßÁÞÕßÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇËÖÎØË¦ÙÕßÔÇÚÕÓÏÑ¦
ÂÙßÒÒÕÍÏÑ¦ÇÔÛØ×ÖÏÔÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÙßÔËÞÃÙÕßÔÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÇÖÄÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÖÇÏÚËÃÚÇÏÁÔÇÄØÇÓÇÍÏÇÔÁÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÙÖÕßÊ×ÔÙÚÇÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏ¦ÓÇÝÖÕßÔÇÙßÍÑËØ¦àÕßÔÙÚÎÔ
ÖÒÎØÕÌÕØÏÑÂÍÔ×ÙËÏÝÑÇÏÇÐÃËÝÇÖÄ
ÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÁÝÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÙÖÕßÊÁÝ¢ÏÔÒÇÔÊÃÇÑÇÏÎ ÃÔÇÂÊÎËÔÙÜÓÇÚ×ÔÕßÔÙÖÕßÊÁÝÚËÞÔÎÚÂÝÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝÙÚÕÙÞÕÒËÃÕÒÒ¦ÊÇ
ÓËÚÕËÐÇÏØËÚÏÑÄËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄÖØÕÙÜÖÏÑÄÑÇÏÚÎÔÖÒÕÆÙÏÇÍØÇÓÓÇÚËÃÇ

ÖÕßÊÏÇÛÁÚËÏÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖÇÃÐËÏ
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄØÄÒÕÙÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝ
¬ÕÊÏËÛÔÁÝÙßÓÖÄÙÏÕÍÏÇÚÕÔÉÎÌÏÇÑÄÇÔÛØÜÖÏÙÓÄÖÕßÖØÄÙÌÇÚÇ
ÊÏÕØÍÇÔ×ÛÎÑËÙÚÎÔßÙÚØÃÇÇÖÄÚÕ
ÕÒßÚËÞÔËÃÕÚÎÝÏÁÔÔÎÝÇÔÁÊËÏÐËÚÕ
¡ÇÔÏÌÁÙÚÕÚÎÝÏÁÔÔÎÝ®PUMVYTH[PR
[\^PLUHJH[KPNO\T^WJVU[LU[
\WSVHKZ =PLUUHCF4HUPMLZ[VCF
VUCF+PNP[HSCF/\THUPZTCF.9WKMÜÝ
ÓÏÇÖØÄÙÑÒÎÙÎÍÏÇÔÇÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÚÕÆÓËÑÇÏÔÇËÔËØÍÂÙÕßÓËÙÞËÚÏÑ¦
ÓËÚÎÓÕØÌÂÚÎÝÚØÁÞÕßÙÇÝÑÇÏÚÎÝ
ÓËÒÒÕÔÚÏÑÂÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ

* Ο κ. Χρήστος Τσίγκανος είναι
ερευνητής στο Πολυτεχνείο της Βιέννης
και ένας από τους συγγραφείς του
Μανιφέστου.
** Ο κ. Διομήδης Δ. Σπινέλλης είναι
πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σε μαγνητοφωνημένη
συνομιλία ακούγεται
ένας εμπλεκόμενος
να λέει ότι ο Ζάεφ
είναι ενήμερος
για την υπόθεση.

Ψηφιακός ανθρωπισμός
Των ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ* και ΔΙΟΜΗΔΗ Δ. ΣΠΙΝΕΛΛΗ**

Η

ελληνική ÓßÛÕÒÕÍÃÇ ÓËÚÕÔÓÆÛÕ
ÚÕßØÕÓÎÛÁÇÑÇÏÚÎÝÇÔÊ×ØÇÝ
Ó¦ÝÊÏÊ¦ÙÑËÏÄÚÏÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ
ÊËÔËÃÔÇÏÖÕÚÁÇÖÇÒÒÇÍÓÁÔÎÇÖÄÊßÙÓËÔËÃÝÙßÔÁÖËÏËÝ¡ÁÞØÏÑÇÏÙÂÓËØÇ
ÎÌÜÚÏ¦ÙÚÕÏÞÃàËÏÚÇÑÚÏÑ¦ÇÔÛØ×ÖÏÔËÝàÜÁÝËÔßÖ¦ØÞËÏÇÓÌÏÈÕÒÃÇÄÚÏ
ÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙÚÕÓÁÙÕÔÓÏÇÝÈÇÛÏ¦Ý
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÓËÚÇÓÄØÌÜÙÎÝÓËÚÎÔ
ËÖÏÙÚÂÓÎÚÜÔßÖÕÒÕÍÏÙÚ×ÔÔÇÇÖÕÚËÒËÃÚÕÔÈÇÙÏÑÄÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÇÒÒÇÍÂÝ
ÏÑÇÔÄÚÎÚÇÇßÚÕÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÝÚÜÔ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÜÔÍÔÜÙÚÏÑ×ÔÊØÇÙÚÎØÏÕÚÂÚÜÔËÃÔÇÏÓÏÇËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÂÖÚßÞÂ
ÚÎÝÖÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝÏÇÖÕÒÒÁÝËØÍÇÙÃËÝÕÏÓÎÞÇÔÁÝÐËÖËØÔÕÆÔÂÊÎÇßÚÄ
ÖÕßÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÓÖÕØÕÆÔÔÇËÖÏÚÆÞÕßÔ!ÙËÚÇÞÆÚÎÚÇÙËÇÑØÃÈËÏÇÇÒÒ¦
ÇÑÄÓÇÑÇÏÙËÇÌÇÏØËÚÏÑÂÇÔ¦ÒßÙÎ
Ô×ÎÉÎÌÏÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÖ¦ÔÚÜÔ
ÇÔÕÃÍËÏ¦ÔËßÖØÕÎÍÕßÓÁÔÕßËßÑÇÏØÃËÝ
ÊÎÓÏÕßØÍËÃËÖÃÙÎÝÙÕÈÇØÁÝÇÔÎÙßÞÃËÝ²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÕËÌËßØÁÚÎÝÚÕß

ÇÍÑÄÙÓÏÕßÙÚÕÆ;PT)LYULYZ3LLÚÕ
ËÐÁÌØÇÙËÓËÚÎÛÒÏÈËØÂÊÂÒÜÙÂÚÕß!
¬ÕÆÙÚÎÓÇÇÖÕÚßÍÞ¦ÔËÏ®©ÏÇÖËÏÒÁÝ
ÚÎÝÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÏÚÎÝËÒËßÛËØÃÇÝ
ÚÕßÒÄÍÕßÎ¦ÔÕÊÕÝÇÑØÇÃÜÔÇÖÄÉËÜÔÑÇÏÉËßÊ×ÔËÏÊÂÙËÜÔÙÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÎÇÖ×ÒËÏÇ
ÚÎÝÏÊÏÜÚÏÑÂÝàÜÂÝÑÇÏÎËÐ¦ÖÒÜÙÎ
ÚÎÝÉÎÌÏÇÑÂÝËÖÏÚÂØÎÙÎÝËÃÔÇÏÓËØÏÑ¦ÓÄÔÕËÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇ
ÙßÔËÐÁÒÏÐÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝÓÁÙÇÙËÁÔÇÔÑÇÚÇÏÍÏÙÓÄ
ÊËÊÕÓÁÔÜÔÇÒÍÕØÃÛÓÜÔÑÇÏßÖÕÒÕÍÏÙÚÏÑÂÝÏÙÞÆÕÝÊÏÇÚÇØ¦ÙÙËÏÚÕÔÃÊÏÕ
ÚÕÔÏÙÚÄÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝËÖÎØË¦àÕÔÚÇÝ
ÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÇÒÒÎÒËÖÏÊØ¦ÙËÏÝÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÝÛËÙÓÕÆÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝÊÕÓÁÝ
ÝÊÕÆÓËÁÔÇÇÖÒÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÇÖÄÚÕÔÞ×ØÕÚÎÝÓÎÞÇÔÏÑÂÝÓËÚ¦ÌØÇÙÎÝÔàÎÚÂÙÕßÓËÇÖÄÚÕ.VVNSL
;YHUZSH[LÔÇÓÇÝÓËÚÇÌØ¦ÙËÏÚÎÔÇÍÍÒÏÑÂÖØÄÚÇÙÎ;OLKVJ[VYHZRLK[OL

U\YZL[V[HRLHISVVKZHTWSL®ÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÛÇÖ¦ØÕßÓË!©ÍÏÇÚØÄÝàÂÚÎÙËÇÖÄÚÎÔÕÙÕÑÄÓÇÔÇÖ¦ØËÏÊËÃÍÓÇ
ÇÃÓÇÚÕÝ®ÇØÇÚÎØÂÙÚËÓÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂÒËÖÚÕÓÁØËÏÇ!ÕÇÒÍÄØÏÛÓÕÝßÖÁÛËÙËÄÚÏÎÌØ¦ÙÎÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙË¦ÔÊØÇ
ÍÏÇÚØÄÑÇÏÍßÔÇÃÑÇÔÕÙÎÒËÆÚØÏÇßÚÄÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÎÊÏÇØÑÂËÑÖÇÃÊËßÙÎ
ÚÕßÇÒÍÕØÃÛÓÕßÓËàËßÍ¦ØÏÇÑËÏÓÁÔÜÔ
ËÒÒÎÔÏÑ¦ÇÍÍÒÏÑ¦ÄÖÕßÕÏÍÏÇÚØÕÃ
ËÃÔÇÏ¦ÔÊØËÝÑÇÏÕÏÔÕÙÕÑÄÓËÝÍßÔÇÃÑËÝ¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇÌÇÏÔÕÓËÔÏÑ¦ÓÖÕØËÃ
ÔÇÓÕÏ¦àËÏÇÛ×Õ©ÓÜÝÇÔÕÏÖØÕÑÇÚÇÒÂÉËÏÝËÖÏÑØÇÚÕÆÔÙËÙßÙÚÂÓÇÚÇ
ÇßÚÕÓÇÚÕÖÕÏÎÓÁÔÎÝÓËÚ¦ÌØÇÙÎÝÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÎËÆÒÕÍÎÇÔÎÙßÞÃÇÄÚÏ
ÇÔ¦ÒÕÍËÝÓÖÕØËÃÔÇßÖ¦ØÞÕßÔÙËÇßÚÄÔÕÓÇÕÞÂÓÇÚÇÇßÚÕÓÇÚÕÖÕÏÎÓÁÔÇ
ÓÕÔÚÁÒÇÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÚÎÔ
ÇÖÕÔÕÓÂÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÑÇÏ¦ÒÒËÝÑØÃÙÏÓËÝËÌÇØÓÕÍÁÝ
¬ÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÝÓËÚ¦ÌØÇÙÎÝ
ÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÚÕËÐÂÝ!©ÖÜÝÄÒËÝÕÏ

ÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÕÏÉÎÌÏÇÑÁÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝ
ÊËÔËÃÔÇÏÖÇØÛËÔÕÍËÔËÃÝÏÇÓÕØÌ×ÔÕÔÚÇÏÇÖÄÁÓÓËÙËÝÑÇÏ¦ÓËÙËÝËÖÏÒÕÍÁÝÑÇÏÙßÔËÖ×ÝËÔÙÜÓÇÚ×ÔÕßÔÁÔÇ
ÙÆÔÕÒÕÇÐÏ×ÔÑÇÔÄÔÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÙßÓÌËØÄÔÚÜÔÑÇÏßÖÕÛÁÙËÜÔÙÞËÚÏÑ¦
ÓËÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÇÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÓÇÙÚË
ÚÕÔÑÄÙÓÕÂÓËØÇÖÕÒÒÁÝÇÖÄÇßÚÁÝ
ÚÏÝËÖÏÒÕÍÁÝÖÇØÇÓÁÔÕßÔÑØßÓÓÁÔËÝ
ÙËÒÕÍÏÙÓÏÑÄÖÕßßÒÕÖÕÏËÃÇÄØÇÚÕßÝ
ÇÒÍÕØÃÛÓÕßÝÞÜØÃÝÁÒËÍÞÕÚØÃÚÜÔ
ÑÇÏÒÕÍÕÊÕÙÃÇ
ßÚÁÝÕÏÖØÇÑÚÏÑÁÝÊËÔÖØÁÖËÏÔÇ
ËÖÏÑØÇÚÂÙÕßÔ©ÌËÃÒÕßÓËÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÙÕßÓËÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÇÐÃËÝÑÇÏÇÔ¦ÍÑËÝÇÔÚÃ
ÔÇËÖÏÚØÁÖÕßÓËÙÚÏÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÔÇ
ÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕßÔÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÏÇÚÕÔ
ÙÑÕÖÄÇßÚÄÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÙÚØÇÚËÆÙÕßÓËÑØÏÚÏÑÂÙÑÁÉÎÑÇÏÊÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄÚÎÚÇ¬ÕÑÇÛÂÑÕÔÓÇÝÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕ
ÔÇÖËØÏÕØÃÙÕßÓËÓËÏÕÔËÑÚÂÓÇÚÇÚÜÔ
ÚËÞÔÕÒÕÍÏ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇËÔÛÇØØÆ-
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Προετοιμάζοντας τη διεθνή των δικαστών
Η πρώτη Ελληνίδα ιδιωτικοδιεθνολόγος, που δίδαξε στο θερινό τμήμα της Ακαδημίας Διεθνούς Δικαίου της Χάγης, μιλάει στην «Κ»
ÞÇØÇÑÚÂØÇÚÎÝÑÇÊÎÓÃÇÝ!ÑËÃ
ÔËÝÚÏÝÎÓÁØËÝÁÍÏÔËÎÚÕßØÑÏÑÂ
ËÏÙÈÕÒÂÑÇÏßÖÂØÞËÚÕËÔÊËÞÄ
ÓËÔÕÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÓËÒÒ¦ÊÇ
ÒÄÍÜÍËÔÏÑÂÝËÖÏÙÚØ¦ÚËßÙÎÝ¬Õ
ÃÊÏÕÛÁÓÇËÃÞËÑÇÏÁÔÇÝ¬ÕÆØÑÕÝ
ÙßÔ¦ÊËÒÌÕÝÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÑ¦ÔÇÓË
ÖÕÒÒÂÖÇØÁÇ¡ÄÒÏÝÚËÒËÏ×ÔÇÓË
ÚÇÓÇÛÂÓÇÚÇÙßÔÇÔÚÏÄÓÇÙÚÇÔ
ÑÇÏÖØÕÙÖÇÛÕÆÙÇÓËÔÇËÖÏÑÕÏ
ÔÜÔÂÙÕßÓËÓËÚÏÝÖØËÙÈËÃËÝÚÜÔ
ÞÜØ×ÔÓÇÝÑÇÏÒÁÍÇÓËÓ¦ÒÏÙÚÇÕ
ÁÔÇÝÙÚÕÔ¦ÒÒÕÔÖ×ÝËÃÔÇÏÊßÔÇ
ÚÄÔÚ×ØÇÐÇÌÔÏÑ¦ËÙÆÑÇÏËÍ×ÔÇ
ÈØËÛÕÆÓËÇÖÁÔÇÔÚÏË¦ÔÍÃÔËÏÑ¦
ÖÕÏÇÁÑØÎÐÎÖÕÒËÓÏÑÂ"®ÛßÓ¦ÚÇÏ
¬ÕÄÓÕØÌÕËÃÔÇÏÖÜÝÓÁÞØÏÙÂ
ÓËØÇÊÏÇÚÎØÕÆÓËËÖÇÌÂ¢ÁÚÕÝ
Ó¦ÒÏÙÚÇËÃÓÇÏÑÇÒËÙÓÁÔÎÙÚÎÔ
ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÔÇÑ¦ÔÜÊÏ
¦ÒËÐÎÙÚÕÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÄÚÕß®

Συνέντευξη στη

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ
Η πρόσκληση ÂØÛËÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏ
ÚÕßÚÎÔËÖÏÙÚÕÒÂÖÕß
ÁÙÚËÏÒÇÔÚÄÚËÙÚÎÔÔÇÙÚÇÙÃÇ
ØÇÓÓÇÚÏÑ¦ÑÎÒËÐÃÕßÚÎÔËÔÎ
ÓÁØÜÔÇÔÖÜÝËÃÞËËÖÏÒËÍËÃÍÏÇ
ÔÇÊÏÊ¦ÐËÏ¶ÚØÃÇÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚË
ØÇ¶ÙÚÕÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÌÎÓÏÙÓÁÔÕ
ÛËØÏÔÄÚÓÂÓÇÚÎÝÑÇÊÎÓÃÇÝÏ
ËÛÔÕÆÝÏÑÇÃÕßÚÎÝ²¦ÍÎÝËÔ
ÁÓÇÛËÖÕÚÁÖ×ÝÑÇÚÁÒÎÐÇÔÙÚÎÔ
ÚÏÓÎÚÏÑÂÇßÚÂÖØÄÚÇÙÎÇÒÒ¦Î
ÞÇØ¦ÚÎÝÂÚÇÔÓËÍ¦ÒÎ©ÞÏÓÄÔÕ
ÍÏÇÚÃËÖØÄÑËÏÚÕÍÏÇÓÏÇÖØÇÍÓÇÚÏ
Ñ¦ÙÖÕßÊÇÃÇÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎ¶ËÃÔÇÏ
ÎÖØ×ÚÎÒÒÎÔÃÊÇÏÊÏÜÚÏÑÕÊÏË
ÛÔÕÒÄÍÕÝÖÕßÊÏÊ¦ÙÑËÏËÑËÃ¶ÇÒ
Ò¦ÑÇÏÍÏÇÚÃÛÇËÖÁÙÚØËÌËÓËÚ¦
ÞØÄÔÏÇÙÚÎÔÑÇÊÎÓÃÇÖÕßÑÇÏ
ÎÃÊÏÇËÃÞËÈØËÛËÃÜÝÌÕÏÚÂÚØÏÇ
¬ÕÓÄÔÕÖÕßÚÎÝàÎÚÕÆÙÇÔ
ÂÚÇÔÔÇÖØÕÚËÃÔËÏÚØÃÇÛÁÓÇÚÇ
ÖÕßÛÇÚÎÔËÔÊÏÁÌËØËÔÇÊÏÊ¦
ÐËÏÑËÃÔÕÏÛÇËÖÁÒËÍÇÔÁÔÇÑÇÏ
ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÛÇËÃÞËÚØÃÇÞØÄÔÏÇ
ÔÇÖØÕËÚÕÏÓÇÙÚËÃ¬ÕÛÁÓÇÙÚÕ
ÕÖÕÃÕÑÇÚÁÒÎÐÇÔÂÚÇÔÚÕßÓ
ÌÁØÕÔÚÕßÖÇÏÊÏÕÆÙËÊÏÜÚÏÑÄ
ÏËÛÔÁÝÃÑÇÏÕ® ¦ÖÕÏÇËÖÏÓÁ
ØÕßÝÛÁÓÇÚÇ¶ÊÏËÛÔÂÝÇÖÇÍÜÍÂ
ÂÖÇØÁÔÛËÚÎÓÎÚØÄÚÎÚÇ¶ÇÖÕ
ÚËÒÕÆÔËÏÊÏÑÄÚÎÚ¦ÚÎÝÓËÖÕÒ
ÒÁÝÊÏÇÒÁÐËÏÝÑÇÏÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏÝ
ÙÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑÄÚÎÝÇÒÒ¦ÇÑÄÓÇ
ÑÇÏÍÏÇÇßÚ¦ÁÖØËÖËÔÇÖØÕËÚÕÏ
ÓÇÙÚËÃ¬ÕËÖÃÖËÊÕËÃÔÇÏÖÕÒÆ
ßÉÎÒÄØÁÖËÏÔÇËÃÙÇÏÇÖÕÒÆ
ÚÜÝËÔÎÓËØÜÓÁÔÎÔÇÐÁØËÏÝÚÏ
ÁÞËÏËÏÖÜÛËÃÙÞËÚÏÑ¦ÖÇÔÚÕÆ®
ËÐÎÍËÃÙÚÎÔ ®

Οι διαλέξεις
©ÚÇÔÓÏÒÂÙÇÓËÙÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝ
ÖËØÇÙÓÁÔÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÈØÏÙÑÄ
ÚÇÔÇÑÄÓÇÙÚÎ²¦ÍÎÃÞËÓÄ

Εδώ και πολλά
χρόνια δεν αισθανόμαστε ασφαλείς στο πανεπιστήμιο. Και δεν είναι
αυτή ατμόσφαιρα επιστημονική που προάγει
τη γνώση. Περιμένω
να δω τώρα τις εξελίξεις.
ÒÏÝÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏÚÕÔÑÆÑÒÕÚÜÔ
ÓÇÛÎÓ¦ÚÜÔÚÎÝËÃÞÇÔÊÕÛËÃÚÇ
ÊÏÖÒ×ÓÇÚÇÙÚÕßÝÌÕÏÚÎÚÁÝ
ÚÎÝÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÊÏÑÇÙÚÁÝÂ
ÒÁÑÚÕØËÝÇÖÄÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÚÜÔ
ÖÏÕÇÖÃÛÇÔÜÔÞÜØ×ÔÇÒÒ¦ÎÃÊÏÇ
ËÃÞËÇÑÄÓÇÊÕßÒËÏ¦ÌËÔÄÝÍÏÇÚÃ
ÕÏÊÏÇÒÁÐËÏÝÚÎÝÛÇÊÎÓÕÙÏËßÛÕÆÔ
ÙËËÏÊÏÑÂÚËÚØ¦ÚÕÓÎÁÑÊÕÙÎÑÇÏ
ËÃÞËÔÇÖÇØÇÊ×ÙËÏÚÕÚËÒÏÑÄÑËÃ
ÓËÔÕÖÕßÁÖØËÖËÔÇÖÒÎØÕÃÇß
ÙÚÎØÁÝÖØÕÊÏÇÍØÇÌÁÝÇÌËÚÁØÕß
ÍÏÇÚÃËÃÞËÇØÞÃÙËÏÔÇÊÁÞËÚÇÏÖÕÒ
Ò¦ÇÏÚÂÓÇÚÇÇÖÄÚÕßÝÌÕÏÚÎÚÁÝ
ÚÎÝ! ¦ÖÕÏÕÝÓÕßàÂÚÎÙËÔÇÊÜ
ÚÕÖÒ¦ÔÕÚÕßÊÏÊÇÑÚÕØÏÑÕÆÚÕß
¦ÒÒÕÝÔÇÚÕÔÙßÓÈÕßÒËÆÙÜÍÏÇ
ÈÏÈÒÏÕÍØÇÌÃÇÓÏÇÝÊÎÓÕÙÃËßÙÎÝ
ÂÔÇÙßàÎÚÂÙÕßÓËÓÏÇßÖÄÛËÙÎ®
©ÏËÖÇÌÁÝÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏ
ËÃÔÇÏÍÏÇËÑËÃÔÎÇÖÄÚÇÓËÍÇÒÆ
ÚËØÇÖÒËÕÔËÑÚÂÓÇÚÇÖÕßÖØÕ
ÙÌÁØËÏÎÑÇÊÎÓÃÇÙÚÕßÝÙßÓ
ÓËÚÁÞÕÔÚËÝ
¬ÕËÃÞËÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏÑÇÏÎÃÊÏÇ
ÄÚÇÔÚÕ» ÈØÁÛÎÑËËÑËÃÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÙËÇÑÇÊÎÓÇáÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ËÑÚÄÝËÒÒÎÔÏÑÕÆÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃ

Πολύτιμες εμπειρίες

Αναστασία ¨ÑÐÐÑ³{~Ò~iwåÜÉÂËÈUt(¨o¨ÒÐÐÑ³ÑÌØ³(Ño~ÌÐ{
(¨³ÒÚÜiÐÑ {~{~ÊØÛË~iØÉËÑ{ÌV³{~ÑÜÖ³É¨(Ó¨ÑÑÌ³Ì³{ÑËw
oÉ{³ÑÐÒ³{Ñ³ÈØ×{³i³ÓØVÓÑÑ¨ÒÚÈ¨³ÓÂ~ÌÐV³ÈØÑÑw
o~ÒÇÉ{ÑÙÈÜÓÈÜÖÉ{³iÐ{~Ò ËÑ{ÜÜÓØ×¨ÓØ~ÑÜÖ³É¨
ÑÌÓÑÐÉ³Ñ³ÈT{Ñ~Ì³Û{ÉÚÓØÛË~Ñ{u
ÕßÏÇËÓ¦ÝÔÁÇÌÕÏÚÎÚ¦ÑÏÇ
ÚÄÚËÂÚÇÔÃÙÜÝÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄ
ÚËØÇÇÖÄÇßÚ¦ÖÕßÓÖÕØÕÆÙÇÓË
ÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÓËÇÒÒ¦ÚÇ
ËØËÛÃÙÓÇÚÇÂÚÇÔÇÓÁÚØÎÚÇÃ
ÞÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ËÔÚßÖÜÙÏÇÙÚËÃ®
ÛßÓ¦ÚÇÏÇÔÇÖÂÍËÚÕ»ÔÇÖÇ

ØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÓÇÛÂÓÇÚÇÓÇàÃÓË
ÚÕÔÙÆàßÍÄÚÎÝ¶ËÖÃÙÎÝÔÕÓÏÑÄ¶
ÑÇÏËÑËÃÙÚÕÇÒ¦ÚÏÚÎÝÏØÂÔÎÝ
ÄÖÕßÍÃÔÕÔÚÇÏÕÏÊÏÇÒÁÐËÏÝÑÇÏ
ÙÚËÍ¦àËÚÇÏÑÇÏÚÕÏËÛÔÁÝÏÑÇ
ÙÚÂØÏÕÚÎÝ²¦ÍÎÝÈÃÜÙËÇÖÄ
ÖØ×ÚÕÞÁØÏÑÇÏÚÕÔËÏØÎÔËßÚÏÑÄ

©ÏÏÙÚÕØÃËÝÑÇÏÕÏÖÕÒÆÚÏÓËÝ
ËÓÖËÏØÃËÝÇÖÄÚÎÔÑÇÊÎÓÃÇÚÎÝ
²¦ÍÎÝÂÚÇÔÇÓÁÚØÎÚËÝ¶ÍÏ»ÇßÚÄ
ÑÇÏÎÃÊÏÇÇØÍÄÚËØÇÜÝÑÇÛÎÍÂ
ÚØÏÇÙÚÕÖØÕÙÖ¦ÛÎÙËÔÇ
ËÃÔÇÏÊØÇÙÚÂØÏÇÑÇÏÔÇÖØÕÙÌÁ
ØËÏÙÚÕßÝÌÕÏÚÎÚÁÝÚÎÝÇÔ¦ÒÕÍÇ
ËØËÛÃÙÓÇÚÇÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍ
ÓÇÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÕßÝÙÚÕÇ
ÍÑÄÙÓÏÕØÜÚ¦ÛÒÎÓÇÏÑÕÔÏÑÂÝ
ÃÑÎÝ7O1LZZ\W0U[LYUH[PVUHS
3H^4VV[*V\Y[*VTWL[P[PVU
ÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ¬ÁÚÕÏÇÖØÕ
ÍØ¦ÓÓÇÚÇËÃÔÇÏÄÚÏÑÇÒÆÚËØÕ
ÁØÇÇÖÄÚÕÔÇÇÔÕÃÍËÏÝÚÇÓ¦ÚÏÇ
ÙÚÕßÝÌÕÏÚÎÚÁÝÁÔÇÖÇØ¦ÛßØÕ
ÙÚÕÔÁÐÜÑÄÙÓÕÚÕßÝÇÔÇÍÑ¦àËÏ
ÔÇÊÕßÒÁÉÕßÔÖÕÒÆËÖÏÙÚÎÓÕÔÏ
Ñ¦ÃÔÇÏÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÑÇÒÆÚËØÕ
ÇÖÄÁÔÇÓËÚÇÖÚßÞÏÇÑÄÙÚÕÏË
ÛÔÁÝÃÑÇÏÕ®ËÐÎÍËÃÚÇÞØÄÔÏÇ
ÚÎÝÑØÃÙÎÝÈÁÈÇÏÇÚÕÔÇÈØËÏÚÇ
ÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÑÕÔÊÆÒÏÇÂÚÇÔËÐÇÏ
ØËÚÏÑ¦ÊÆÙÑÕÒÕ¬ÕÓËÑÄ

ÖÕÈØÂÑËÓÏÇÏÊÏÜÚÏÑÂÞÕØÎÍÃÇ
ÍÏÇÔÇÓÖÕØÁÙÕßÔÔÇÖ¦ØÕßÔÓÁ
ØÕÝÕÏ¦ØÏÙÚÕÏÑÇÏÄÞÏÇßÚÕÃÖÕß
ÇÖÒ¦ËÃÞÇÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇ
ÑÇÒÆÉÕßÔÚÇÁÐÕÊÇ¬ÎÔËÖÄÓË
ÔÎÞØÕÔÏ¦ÊËÔÚÇÑÇÚ¦ÌËØËÑÇÏ
ßÖÂØÐËÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑ¦ÓÏÇÖÇÆÙÎ
ÖÕßÚÎÝËÃÞËÙÚÕÏÞÃÙËÏ¡ËÞÇØ¦
ËÔÎÓËØ×ÛÎÑËÖÜÝÌÁÚÕÝÚÕÇÔÁ
ÒÇÈÇÔÊÆÕÔÁÕÏÙßÔ¦ÊËÒÌÕÏÙÚÎ
§ÕÓÏÑÂËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÑÇÏÁÚÙÏ
ÙßÔËÞÃàËÚÇÏÎÖÇØ¦ÊÕÙÎ
ÏÇÚÎÔÑØÇÓÓÇÚÏÑ¦ÑÎÒËÐÃ
ÕßÖÕßÁÞËÏÊÏÊ¦ÐËÏËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁ
ÔÜÝÜÝËÖÏÙÑÁÖÚØÏÇÑÇÛÎÍÂÚØÏÇ
ÙËÔÕÓÏÑÁÝÙÞÕÒÁÝÚÕßËÐÜÚËØÏ
ÑÕÆÚÇÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏ¦ÓÇÝÊËÔ
ßÙÚËØÕÆÔÙËÚÃÖÕÚÇÇÑÇÊÎÓÇáÑ¦
¶ÁÞÕßÔËÐÇÏØËÚÏÑÄËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄ
ÊßÔÇÓÏÑÄßÚÄÖÕßÒËÃÖËÏËÃÔÇÏ
ÎËÐÜÙÚØÁÌËÏÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚØÄÖÕÏ
ÔÇÐËÖËØÇÙÚÕÆÔÕÏÇÔÚÏÑËÏÓËÔÏ
ÑÁÝÊßÙÑÕÒÃËÝ!ÌËÔÄÝÍÏÇÚÃÊËÔ
ßÖ¦ØÞÕßÔÖÒÁÕÔÇØÑËÚ¦ÑÕÔÊÆÒÏÇ
ÍÏÇÔÇÓÖÕØÁÙÕßÔÕÏÊÏÊ¦ÙÑÕÔÚËÝ
ÔÇÌÁØÕßÔÙËÖÁØÇÝÚÕÁØÍÕÚÕßÝ
ÄÖÜÝÖØÁÖËÏÑÇÏÇÌËÚÁØÕßÍÏÇÚÃ
ËÃÓÇÙÚËÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÙÚÕÁÒËÕÝ
ÓÏÇÝÖØÇÑÚÏÑÂÝÖÕßÁÞËÏÑÇÚÇÙÚËÃ
ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÊÏÇÓ¦ÞÎÝÑÇÏÓËÍ¦
ÒÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÝ!ÚÕ
¦ÙßÒÕÕßÙÃÇËÃÔÇÏÄÚÏËÊ×ÑÇÏ
ÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÊËÔÇÏÙÛÇÔÄÓÇÙÚË
ÇÙÌÇÒËÃÝÙÚÕÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ ÇÏ
ÊËÔËÃÔÇÏÇßÚÂÇÚÓÄÙÌÇÏØÇËÖÏ
ÙÚÎÓÕÔÏÑÂÖÕßÖØÕ¦ÍËÏÚÎÍÔ×ÙÎ
ÔÖØÕÙÖÇÛÕÆÓËÔÇÖØÕÙÚÇÚËß
ÛÕÆÓËÇÖÄÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÄÖÜÝÎ
ÊÏÑÚÇÚÕØÃÇÊËÔÛÇÓÇÝØÜÚÂÙÕßÔ
ÍÏÇÔÇÓÇÝÖËØÏÕØÃÙÕßÔÚÏÝËÒËß
ÛËØÃËÝÓÇÝ¦ÔËÃÓÇÙÚËÓÏÇÊÎÓÕ
ÑØÇÚÏÑÂÞ×ØÇÍÏÇÚÃÔÇÞØËÏÇàÄ
ÓÇÙÚËËÏÊÏÑÄÔÄÓÕÍÏÇÚÕ¦ÙßÒÕ"®
ÙÎÓËÏ×ÔËÏËØÏÓÁÔÜÔÇÊÜÚ×ØÇ
ÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝ¦ÔÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÛÇ
ÓÖÕØÁÙÕßÔÔÇÈ¦ÒÕßÔÚ¦ÐÎÃÔÇÏ
ÚÕÓËÍ¦ÒÕÙÚÕÃÞÎÓÇ®ÑÇÚÇÒÂÍËÏ

Η ΕΛ.ΑΣ. πήγε
για να μείνει
στα Εξάρχεια
Οι επιχειρήσεις κατά των ναρκεμπόρων
και το επόμενο βήμα με τις καταλήψεις
Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ

Αποφασισμένη ÔÇ ÙßÔËÞÃÙËÏÚÏÝËÖÏ
ÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÚ¦ÚÜÔÔÇØÑËÓÖÄØÜÔ
ÙÚÇÐ¦ØÞËÏÇËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÎÎÍË
ÙÃÇÚÎÝÖÄÚÏÝÇØÞÁÝß
ÍÕÆÙÚÕßÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÙÚËÒÁÞÎ
ÚÎÝßÖÕÊÏËÆÛßÔÙÎÝÃÜÐÎÝ§ÇØ
ÑÜÚÏÑ×ÔÙßÔËÖÏÑÕßØÕÆÓËÔÇÇÖÄ
¦ÔÊØËÝÚÎÝ©Ó¦ÊÇÝØÄÒÎÉÎÝ
ÇÚÇÙÚÕÒÂÝÍÑÒÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÁÞÕßÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙËÏÕÆÚËÒÃ
ÍÕÕÆÚËÖÕÒÆÕÑÚ×ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÙÑÕÆÖÇ®ÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇÑÇÏÚÇÖÁ
ØÏÐÙÚËÔ¦ÑÕÖÄÝÚÕßÙÞËÊÃÕß
ÖÕßÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÁÞËÏ
ÚËÛËÃÙËËÌÇØÓÕÍÂËÃÔÇÏÇÌËÔÄÝ
ÔÇÖÒÎÍÕÆÔÚÇÑßÑÒ×ÓÇÚÇÚÜÔ¶
ÑßØÃÜÝ¶ÇÒÒÕÊÇÖ×ÔÊÏÇÑÏÔÎÚ×Ô
ÔÇØÑÜÚÏÑ×ÔÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÔÇ
ÓÕÔÏÓÕÖÕÏÎÛËÃÎÖÇØÕßÙÃÇÚÎÝ
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ¬ÕÇÖÕÚÁ
ÒËÙÓÇÚÜÔÓÁÞØÏÙÂÓËØÇËÖÏÞËÏ
ØÂÙËÜÔÑØÃÔËÚÇÏÇÖÄÚÕßÝËÖÏÚË
ÒËÃÝÛËÚÏÑÄËÔÁÞÕßÔÑÇÚÇÍØÇÌËÃ
ÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÇÖÄ¦ÚÕÓÇÚÕßÇÔÇØ
ÞÏÑÕÆÇÔÚÏËÐÕßÙÏÇÙÚÏÑÕÆÞ×ØÕß
ÖÕßÒÄÍÜÑÇÏÚÕßÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆ
ÇÖÕßÙÃÇàÇÔÇÖÄÚÎÔÖËØÏÕÞÂËÔ×
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÕØÏÙÓÁÔËÝÖÎÍÁÝËÔÎ
ÓÁØÜÙÎÝÇØÑËÚÕÃÑ¦ÚÕÏÑÕÏÁÞÕßÔ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÛËÚÏÑ¦ÚÎÔÖÇØÕß
ÙÃÇÚÎÝÇÙÚßÔÕÓÃÇÝÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇ
ÑÇÏÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂ

«Ειδικές δράσεις»
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔËÏÊÏÑ×ÔÊØ¦
ÙËÜÔ®ÁÞÕßÔËÒËÍÞÛËÃËÑÇÚÕÔÚ¦
ÊËÝ¦ÚÕÓÇÑÇÏÁÞÕßÔÙßÒÒÎÌÛËÃ
ÍÏÇÑÇÚÕÞÂÔÇØÑÜÚÏÑ×ÔÑÇÏ
ÖÇØ¦ÔÕÓÎËÃÙÕÊÕÙÚÎÞ×ØÇ©Ï
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÛÇÙßÔËÞÏÙÚÕÆÔÓË

ÚÎÔÃÊÏÇÂÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÁÔÚÇ
ÙÎÁÜÝÄÚÕßÕÏÓÇÌÃËÝÚÜÔÔÇØ
ÑÜÚÏÑ×ÔÖÕßÊØÕßÔÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ËÐÇØÛØÜÛÕÆÔ®ÊÂÒÜÙËÙÚÎÔ ®
ÑÕØßÌÇÃÕÙÚÁÒËÞÕÝÚÕßßÖÕßØÍËÃ
ÕßØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÕßÕÒÃÚÎ¡ÃÇ
ÇÖÄÚÏÝÖÏÕÖØÄÙÌÇÚËÝËÖÏÞËÏØÂ
ÙËÏÝÁÍÏÔËÚÕÓËÙÎÓÁØÏÚÎÝÖËØÇ
ÙÓÁÔÎÝ ßØÏÇÑÂÝÑÇÏËÃÞËÜÝÇÖÕ
ÚÁÒËÙÓÇÚÎÙÆÒÒÎÉÎÚËÙÙ¦ØÜÔ
ÊÏÇÑÏÔÎÚ×ÔÞÇÙÃÝÇÖÄÚÎÔÒÍË
ØÃÇÚÕÌÍÇÔÏÙÚ¦ÔÑÇÏÚÕØ¦Ñ
ËÖÏÞËÃØÎÙÎÂÚÇÔÙÚÕÞËßÓÁÔÎ
ÑÇÛ×ÝÄÖÜÝÖØÕÁÑßÉËÙÚÎÔÑÇ
ÚÕÞÂÑÇÏÚÜÔÚËÙÙ¦ØÜÔÙßÒÒÎ
ÌÛÁÔÚÜÔÈØÁÛÎÑÇÔÔ¦ÏÒÕÔÙß
ÙÑËßÇÙÃËÝÓËÓÏÑØÕÖÕÙÄÚÎÚËÝ
ÞÇÙÃÝ©ÏÚØËÏÝÇÖÄÇßÚÕÆÝÊËÔ
ÊÏÁÛËÚÇÔÑÇÔËÔÄÝËÃÊÕßÝÔÕÓÏÓÕ
ÖÕÏÎÚÏÑÄÁÍÍØÇÌÕ
ÏÇÄÙÕßÝÖØÕÑÆÖÚËÏÄÚÏÈØÃ
ÙÑÕÔÚÇÏÖÇØ¦ÔÕÓÇÙÚÎÞ×ØÇÑÏ
ÔÕÆÔÚÇÏÕÏÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÇÖÁÒÇÙÎÝ
ËÔ×ÍÏÇÄÙÕßÝÁÞÕßÔÞÇØÚÏ¦ÑÏ
ÔÕÆÔÚÇÏÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÇÔ¦ÑÒÎÙÎÝ
ÚÎÝ¦ÊËÏÇÝÖÇØÇÓÕÔÂÝÚÕßÝ®
ÙÞÕÒÃÇÙËÖÎÍÂÇÖÄÚÕÓÁÍÇØÕ
ÚÎÝÒËÜÌÄØÕß ÇÚËÞ¦ÑÎ ÇÚ¦
ÚÎÔËÖÏÞËÃØÎÙÎÚÎÝÎÝß
ÍÕÆÙÚÕßÖËÚÇÓÁÔÕÙÚÎÔÖÒÇ
ÚËÃÇÐÇØÞËÃÜÔÈØÁÛÎÑËÙÇÑÃÊÏÕ
ÖÒ¦ÚÎÝÓËÇÑÄÓÇÕÑÚ×ÙßÙÑËßÇ
ÙÃËÝÑ¦ÔÔÇÈÎÝ ÍØÇÓÓÇØÃÜÔ
ØÓÄÊÏÕÝÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÝÇÖÕÑ¦
ÒßÉËÙÚÎÔ ®ÄÚÏÙËÇØÑËÚÁÝ
ÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÕÏÊÏÇÑÏÔÎÚÁÝÑØÆ
ÈÕßÔÚÇÔÇØÑÜÚÏÑ¦ÙÚÏÝÓÖÇÍÑÇ
àÏÁØËÝÑÒËÓÓÁÔÜÔÓÕÚÕÙÏÑÒËÚ×Ô
ÖÕßÙÚÇÛÓËÆÕßÔÖËØÏÓËÚØÏÑ¦ÚÎÝ
ÖÒÇÚËÃÇÝÐÇØÞËÃÜÔ
ÖÄÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔÙßÒ
ÒÎÌÛÁÔÚÜÔÙÚÏÝËÏÊÏÑÁÝÊØ¦ÙËÏÝ
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Εχουν ήδη ελεγχθεί
εκατοντάδες άτομα
και έχουν συλληφθεί
22 για κατοχή ναρκωτικών και παράνομη
είσοδο στη χώρα.
ÚÎÝÕÏ ËÃÔÇÏÇÒÒÕÊÇ
ÖÕÃßÖÂÑÕÕÏØ¦ÑØ¦ÔÏÈÆÎÝ
ÒÍËØÃÇÝÌÍÇÔÏÙÚ¦ÔÑÇÏßØÃ
ÇÝ©ÏßÖÄÒÕÏÖÕÏÚØËÏÝËÃÔÇÏÒ
ÒÎÔËÝßÖÂÑÕÕÏÏÕÞÇØÇÑÚÎØÏ
ÙÚÏÑÂÖËØÃÖÚÜÙÎÒÒÎÔÇËÃÔÇÏ
ÇßÚÂËÔÄÝÞØÕÔÕßÖÕßÙßÔËÒÂ
ÌÛÎÚÕÖØÜÃÚÎÝÎÝßÍÕÆÙÚÕß
ËÁØËßÔÇÙÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÈØÁÛÎ
ÑÇÔÚÁÙÙËØÏÝÔ¦ÏÒÕÔÙßÙÑËßÇÙÃ
ËÝÓËÇÑÇÚÁØÍÇÙÚÎÑ¦ÔÔÇÈÎ 
ÍØÇÓÓÇØÃÜÔÓÏÇÙßÙÑËßÇÙÃÇÓË
ÍØÇÓÓ¦ØÏÇÑÕÑÇãÔÎÝÊÆÕÎÒË

ÑÚØÕÔÏÑÁÝàßÍÇØÏÁÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕ
ÖÏÙÚÄÒÏËÔÄÝÇÙÚßÌÆÒÇÑÇÖÕß
ËÃÞËÑÒÇÖËÃÓËØÏÑ¦ËÏÑÕÙÏÚËÚØ¦
ÜØÇÔÜØÃÚËØÇÇÖÄÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝ
ÛÂÔÇÝÚÕßÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÝÖÕß
ÚÕÔÇÔÁÑØÏÔÇÔËÃÞËßÖÕÙÚÎØÃÐËÏ
ÄÚÏÖÂØËÚÕÖÏÙÚÄÒÏÇÖÄ¦ÒÒÕ¦ÚÕ
ÓÕÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÚÕÖÕßÒÂÙËÏ
ËÕØÏÙÓÁÔËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝËÑÚÄÝ
ÇÖÄÔÇØÑÜÚÏÑ¦ÕÏÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÃÚÎÝ
ÃÜÐÎÝÁÞÕßÔÑÇÚ¦ÙÞËÏÒÇÛØÇÃÇ
ÖØÕáÄÔÚÇÑÇÖÔÕÆ¬ÎÔÎßÍÕÆ
ÙÚÕßËÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ËÏÊÏÑÂÝÊØ¦ÙÎÝ®ÙÚÇÐ¦ØÞËÏÇ
ÑÇÏÙÚÎÔÕÊÄÔÚÜÔÏ¦ÊÕßÊÃÖÒÇ
ÙÚÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÄÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ
ÚÎÝÛÂÔÇÝÑÇÚÇÙÞÁÛÎÑÇÔ 
ÖÇÑÁÚÇÒÇÛØÇÃÜÔÚÙÏÍ¦ØÜÔÑÇÏ
 ÙßÙÑËßÇÙÃËÝÑÇÖÔÕÆ
ØÄÛËÙÎÚÎÝÎÍËÙÃÇÝËÃÔÇÏ
ÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÔÇÙßÔËÞÏÙÚÕÆÔ
ÕÆÚÜÝ×ÙÚËÙÚÇÊÏÇÑ¦ÔÇÑÇÛÏË
ØÜÛËÃÎÖÇØÕßÙÃÇÇÙÚßÔÕÓÏÑ×Ô
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂËÔ×ÚÕËÖÄÓËÔÕ

ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÚËÛËÃÙË
ËÌÇØÓÕÍÂÑÇÏÚÕÙÞÁÊÏÕËÑÑÁÔÜ
ÙÎÝÚÜÔÑÇÚËÏÒÎÓÓÁÔÜÔÖÕßÈØÃ
ÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÆÓÌÜÔÇ
ÓËÑÇÒ¦ËÔÎÓËØÜÓÁÔÎÖÎÍÂÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇËÏÑÕÙÏÚËÚØ¦ÜØÇÈØÃ
ÙÑÕÔÚÇÏÙËËÐÁÒÏÐÎÙßàÎÚÂÙËÏÝÙË
ÑÕØßÌÇÃÕËÖÃÖËÊÕÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÇÖÕÌÇÙÏÙÚÕÆÔÚÇËÖÄÓËÔÇÈÂ
ÓÇÚÇÙÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄÚÎÝ
ÑÇÏË¦ÔÇßÚ¦ÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÂ
ÛÇÖØÕÎÍÎÛÕÆÔÚÎÝÏËÛÔÕÆÝÑ
ÛËÙÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝßÔÕÒÏÑ¦
ÙÚÇÐ¦ØÞËÏÇßÖ¦ØÞÕßÔÙÂÓËØÇ
ÑÚÃØÏÇßÖÄÑÇÚ¦ÒÎÉÎÙÚÇ
ÇÖÄÚÇÕÖÕÃÇÊÏÇÓÁÔÕßÔÖØÄÙÌß
ÍËÝËÔ×ÚÇÁÞÕßÔÑÇÚÇÒÎÌÛËÃ
ÇÖÄÕÓ¦ÊËÝÇÔÇØÞÏÑ×ÔÃÔËÚÇÏ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÇÖÕÙßÓÌÄØÎÙÎÝÚÜÔ
ÂÊÎßÌÏÙÚ¦ÓËÔÜÔÊÕÓ×ÔÌÏÒÕÐË
ÔÃÇÝÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÕÆÚÜÝ×ÙÚËÔÇ
ÓÖÕØÁÙÕßÔÔÇßÖÕÊËÞÛÕÆÔÄÙÕßÝ
ÇÒÒÕÊÇÖÕÆÝÇÖÕÓÇÑØßÔÛÕÆÔÇÖÄ
ÚÏÝÑÇÚÇÒÂÉËÏÝ

ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝ
Ö¦ÔÚÜÝÖËØÃÖÕß¦ÚÕÓÇÁÊÜ
ÙÇÔÚÕÖÇØ×Ô®ÙËÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎ
ÙÚÕÑÇÚËÏÒÎÓÓÁÔÕÑÚÃØÏÕÚÕßÕÐ
ÓËÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÚÕÔÚØÄÖÕÇÔÚÃ
ÊØÇÙÎÝÙËÓÏÇËÖÏÑËÃÓËÔÎÊßÔÇ
ÓÏÑÂÊØ¦ÙÎÚÎÝÙÚÎÔÖË
ØÏÕÞÂ§ÇßÉ×ÙÕßÓËÕÊÄÌØÇÍÓÇ
ÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝËÔ¦ÔÚÏÇÙÚÎÔËÖËØ
ÞÄÓËÔÎÑÇÚÇÙÚÇÒÚÏÑÂËÑÙÚØÇ
ÚËÃÇ®ÁÍØÇÌËÎÇÌÃÙÇÑ¦ÒËÙÓÇ
ÍÏÇÚÎÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎ
Ô¦ÓËÙÇ ÙÚÏÝ ÊØ¦ÙËÏÝ ÖÕß
ÇÖÕÌÇÙÃÙÚÎÑÇÔËÃÔÇÏÎÖØÇÍ
ÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÝÙÚÇ
ØÕÖÆÒÇÏÇÚÕ¦ÈÈÇÚÕË
ÖÚËÓÈØÃÕßÓËÙÆÔÛÎÓÇÇÒÒÎ
ÒËÍÍÆÎÙÚÕßÝÑÇÚËÏÒÎÓÓÁÔÕßÝ
Þ×ØÕßÝÇÍ×ÔÇÚÏÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝ
ÑÇÏÚÇÐÏÑÁÝÇÔÚÏÙÚ¦ÙËÏÝ®
¬ÇËÖÄÓËÔÇËÏÑÕÙÏÚËÚØ¦ÜØÇÛÇ
ËÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÚÜÔÑßÈËØÔÎÚÏ
Ñ×ÔÖØÕÛÁÙËÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÊß
ÔÇÓÏÑÂÝÚÜÔÚßÞÄÔÇÔÚÏÊØ¦ÙËÜÔ
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Επικίνδυνος παρά το «χαρακίρι»
Ο Ματέο Σαλβίνι μπορεί να μείνει εκτός ιταλικής κυβέρνησης, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να εξουδετερωθεί
Στις 20.45ÚÕÈØ¦ÊßÚÎÝ¬ØÃÚÎÝ
ßÍÕÆÙÚÕßÙËÓÏÇª×ÓÎÁØÎÓÎ
ÇÖÄÑÇÚÕÃÑÕßÝÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
¬àÕßàÁÖË ÄÔÚËÖÁØÇÙËÚÎÔÖÆÒÎÚÕßØÕËÊØÏÑÕÆ¡ËÍ¦ØÕßÑÇÏ
ßÖÁÈÇÒËÚÎÔÖÇØÇÃÚÎÙÂÚÕß¡ÄÒÏÝÊËÑÇÚÁÙÙËØÏÝÓÂÔËÝÓËÚ¦ÚÕÔ
ÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÚÎÝÎÇßÚÕÇÖÕÑÇÒÕÆÓËÔÎÇÔÚÏÙßÙÚÎÓÏÑÂ®ÑßÈÁØÔÎÙÎÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕ
ÃÔÎÓÇÙÚÁØÜÔÑÇÏÙÚÎÁÍÑÇ
ÖÕßËÃÞËßÖÕÙÞËÛËÃÔÇÇÔÕÃÐËÏ
ÚÎÔÏÚÇÒÏÑÂÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÙÇÔÑÕÔÙÁØÈÇÚÄÔÕß®ËÐËÓÁÚØÎÙËÚÕàÎÔ
©ßÖÇÃÚÏÕÝÍÏÇÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÇßÚÂßÖÕßØÍÄÝÙÜÚËØÏÑ×Ô¡ÇÚÁÕ
ÇÒÈÃÔÏÊËÔÞ¦ØÎÑË©ÇÒÈÃÔÏËÃÊËÔÇÐËÌËÆÍËÏÇÖÄÚÕÔÁÒËÍÞÄÚÕß
ÎÌÜÚÏ¦ÖÕßÕÃÊÏÕÝÁÈÇÒËÓËÑÃÔÊßÔÕÔÇÑÇÕÆÔÖØ×ÚÇÕÏÊÏÑÁÝÚÕß
ÌÏÒÕÊÕÐÃËÝÖÕÌÇÙÃàÕÔÚÇÝÙÚÏÝ
ßÍÕÆÙÚÕßÆÙÚËØÇÇÖÄÊÃÓÎÔÎ
ÇÓÌÏÚÇÒ¦ÔÚËßÙÎÔÇÚÕØÖÏÒÃÙËÏ
ÚÎÛËØÏÔÂØÇÙÚ×ÔÎÑÇÏÔÇßÖÕÈ¦ÒËÏÖØÄÚÇÙÎÓÕÓÌÂÝËÔÇÔÚÃÕÔ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙÚÎÔÕÖÕÃÇÂÚÇÔ
ÕÖÏÕÖØÕÈËÈÒÎÓÁÔÕÝßÖÕßØÍÄÝ
ÕÇÒÈÃÔÏËÃÞËÁÔÇÔÑÇÏÓÕÔÇÊÏÑÄ
ÙÚÄÞÕ!ÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏËÑÒÕÍÁÝÓË
ÚÎÔËÒÖÃÊÇÇÔÁÒÏÐÎÝÙÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÏÑÄÛ×ÑÕ
¡ÁÙÇÙÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÎÓÁØËÝ
ÛÇÌÇÔËÃÇÔÚÕÑÇÚ¦ÌËØËÂÇÔ
ÙÚÏÝÊÏÇÑÕÖÁÝÚÕßÙÚÏÝÖÇØÇÒÃËÝ
ÚÎÝÇÒÒÏÑÂÝÕÒßÔÎÙÃÇÝÖØÕÓÎÛËÆÚÎÑËÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÓÖÕÆÓËØÇÍÑ
¶ÓÏÇÇÖØÕÙÊÄÑÎÚÎÙßÍÑßÈÁØÔÎÙÎÚÜÔÖØ×ÎÔËÚÇÃØÜÔÚÕßÚÜÔ
ÙÚÁØÜÔÚÜÔÖØ×ÎÔÕØÑÏÙÓÁÔÜÔ
ÇÔÚÏÖ¦ÒÜÔÚÕßÝÚÕßÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝÑÇÏÚÕßÇØÏÙÚËØÕÆ
ÑÄÓÓÇÚÕÝÒËÆÛËØÕÏÑÇÏÔÜÓÁÔÕÏ©ÌÄÈÕÝÚÕßÖÂØËÑÜÓÏÑÁÝ
ÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÄÚÇÔÁÙÖËßÙËÒÃÍÕ
ÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÖØÕÙÁÒËßÙÎÚÕß
ÄÔÚËÙÚÕØÕËÊØÏÑÄ¡ÁÍÇØÕ
ÔÇÇÖÕÙÆØËÏÚÎÔÖØÄÚÇÙÎÓÕÓÌÂÝÌÛ¦ÔÕÔÚÇÝÔÇÖØÕÙÌÁØËÏ
ÙÚÕÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÜÔÙÚÁØÜÔ
ÕßÃÚàÏÔÚÏ¡¦ÏÕÇÑÄÓÎÑÇÏÚÎÔ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÇÔÇÙÚÂÙËÏÚÕÔÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÙßÔÇÙÖÏÙÓÄ
©ÇÒÈÃÔÏßÖÕÒÄÍÏàËÄÚÏÚÕ ÃÔÎÓÇÙÚÁØÜÔÑÇÚÁÞËÏÓËÔÚÕ
ÁÔÇÚØÃÚÕÚÜÔËÊØ×ÔÙÚÎÕßÒÂ
ÇÒÒ¦ÊÏÇÛÁÚËÏÓÄÔÕÊÆÕËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÁÝ!ËÃÚËÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÙÚÎÔ

ÑßÈÁØÔÎÙÎÓËÞËÏØÄÚËØÕßÝÄØÕßÝ
ËÃÚËÔÇÙßØÛËÃÙËËÑÒÕÍÁÝÖÇÙÞÃàÕÔÚÇÝÔÇÙßÍÑØÇÚÂÙËÏÁÙÚÜÑÇÏ
ÚÕÌÚÜÞÄ ÖÕßÙßÍÑÁÔÚØÜÙË
ÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÚØÃÚÎÒÆÙÎ
¶ÚÕÚÎÒËÌ×ÔÎÓÇÚÕßÇÄØÇÚÕßÇÒÒ¦ÖÇÔÃÙÞßØÕßÍÑÕßØÕÆ®ÚÜÔ
ÙÚÁØÜÔ§Ú¦ÈÏÔÚË ÇàÇÒÁÚàÏÕ
ÙÚÕÔÍØÇÓÓÇÚÁÇÚÕßÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝ§ÏÑÄÒÇ¬àÏÔÍÑÇØÁÚÏ¶ÇÔÁÚØËÉËÚÇÊËÊÕÓÁÔÇ

Συνασπισμός «Ούρσουλα»
¬ÇÊÆÕÑÄÓÓÇÚÇÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕßÔ¦ÔËÚÎÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÍÏÇÁÔÇÔÑËÔÚØÕÇØÏÙÚËØÄ
ÙßÔÇÙÖÏÙÓÄÑÇÏÕÏÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑÁÝÊÏÇÌÕØÁÝÚÕßÝÊËÔËÃÔÇÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝÇÖÄÇßÚÁÝÖÕßÞ×ØÏàÇÔ
ÚÇÙÚÁØÏÇÇÖÄÚÎÁÍÑÇ±Ö¦ØÞÕßÔÈÁÈÇÏÇÑÇÏÙÚÇÊÆÕÙÚØÇÚÄÖËÊÇÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÙÚËÒÁÞÎ¦ÕÒÕ¬àËÔÚÏÒÄÔÏÒËÙ¦ÔÚØÕÔÚÏ
¡ÖÇÚÃÙÚÇÖÕßÊÏÇÌÜÔÕÆÔÑÇÚÎ-

Υπέβαλε πρόταση
μομφής με μοναδικό
στόχο να προκαλέσει
εκλογές, με την ελπίδα
ανέλιξης στον πρωθυπουργικό θώκο.
ÍÕØÎÓÇÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÏÊÁÇÚÎÝÙßÍÑßÈÁØÔÎÙÎÝÛËÜØ×ÔÚÇÝÕÏÓËÔ
ÚÕßÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝÄÚÏ
ÚÕÑÃÔÎÓÇÖÕßÃÊØßÙËÕ¡ÖÁÖË
ÑØÃÒÕÙÚËØËÃÚÇÏÙÕÈÇØÄÚÎÚÇÝ
ÕÏÊËÚÜÔÙÚÁØÜÔÄÚÏÚÕÎÓÕÑØÇÚÏÑÄ ÄÓÓÇËÃÔÇÏÇÖÕÒÃÛÜÓÇ
ÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝÖÕßÖØÁÖËÏÔÇ
ËÑÒËÃÉËÏÔÚÏÛÁÚÜÝÎÖÏÛÇÔÂÙÆÓÖØÇÐÂÚÜÔÊÆÕÑÕÓÓ¦ÚÜÔÛËÜØËÃÚÇÏËÐÇÏØËÚÏÑÂËÃÊÎÙÎÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÏÊÃÜÝÙËÇÔÚÏÊÏÇÙÚÕÒÂÓË
ÚÎÔËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÓÏÇÝËÑÒÕÍÏÑÂÝ
ÔÃÑÎÝÚÕß¡ÇÚÁÕÇÒÈÃÔÏÕÕÖÕÃÕÝËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÚÏÝÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÁÝ
ËÖÏÛÁÙËÏÝËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝ©ÔÁÕÝ O ΣαλβίνιÑT¨ÉËÑÌ³(¨ÉÙ¨{~ÌÓoÑ¨ÐÉ³Ò³iÈÒ³iÊ³ÈÐÉ³¨ÌÉÙ¨Ñ³Ñ¨ÓÜÑV³{Ø¸¸åÈoÖ³È
ÙßÔÇÙÖÏÙÓÄÝÁÞËÏÚÕÖÇØÜÔÆÓÏÕ
©ÆØÙÕßÒÇ®ËÖËÏÊÂÚÇÙÚÁØÏÇ ÚÏÙÚËÃÛÇËÃÔÇÏÒ¦ÛÕÝÔÇÛËÜØÎ- ÚÕÝÇÑØÕÊËÐÏÄÝÒÇáÑÏÙÓÄÝÍÏÇÚÎÔ ÊÃàËÏÎÇÍ¦ÖÎÃÓÇÏÁÚÕÏÓÕÝÔÇÛßÊÏÇÞ×ØÏÙÇÔÚÎÛÁÙÎÚÕßÝÇÖÄÚÎ ÛËÃÄÚÏÎÚÇÒÃÇËÖÏÙÚØÁÌËÏÙÚÎÔ ÏÚÇÒÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂàÜÂ©ÁÔÚÕÔÇ ÙÏÇÙÚ×®ÈØÃÙÑËÚÇÏÙË¦ÒÒÕÔÖÕÒÏÁÍÑÇÑÇÏÉÂÌÏÙÇÔÇÖÄÑÕÏÔÕÆÓË ÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇ®ÚÎÔ×ØÇÖÕßÕ ÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÄÝÙßÔÛÎÓÇÚÕÒÕ- ÚÏÑÄÍÇÒÇÐÃÇÇÖÄÚÏÝÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÝ
ÚÕÎÓÕÑØÇÚÏÑÄ ÄÓÓÇßÖÁØÚÎÝ ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÝÓÇØÇÙÓÄÝËÖÏÓÁÔËÏ ÍÏÑÄÝÒÄÍÕÝÚÕßÕÏËÖÏÑÒÂÙËÏÝÚÕß ÚÕßßÖÄÒÕÏÖÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆÚÄÐÕß
ÔÁÇÝÖØÕÁÊØÕßÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔ©ÆØÕÓÏÒÃÇÚÕßÇÒÈÃÔÏÙÚÎÙßÔË- ÙÚÎÛØÎÙÑËÃÇÓËÚÎÔÚÇßÚÄÞØÕÔÎ
©ÇÒÈÃÔÏÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÜÝ
ÙÕßÒÇÌÕÔÔÚËØ¦ÏËÔ¥ÙÚÄÙÕÕ ÊØÃÇÙÎÚÎÝËØÕßÙÃÇÝÚÎÔ¬ØÃÚÎ ÓËÙÙÏÇÔÏÑÂÇßÚÕÖØÕÈÕÒÂÚÕßÜÝ ÈØ¦ÞÕÝÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝÖÕßÓËÚÇÙßÔÇÙÖÏÙÓÄÝÇßÚÄÝÊËÔÁÞËÏÇÑÄ- ËÐÁÛËÙËÙËÄÒÎÚÕßÚÎÔÁÑÚÇÙÎÚÕ ÙÜÚÂØÇÚÎÝÞ×ØÇÝÖÕßÁÞËÏÚÕßÝ ÌÁØËÏÊÆÕÑËÔÚØÏÑ¦ÓÎÔÆÓÇÚÇÄÞÏ
ÓÎÙÞÎÓÇÚÏÙÚËÃ¶ÑÇÏÇÔÙÞÎÓÇ- ÖØÄÈÒÎÓÇÖÕßÙßÔÏÙÚ¦ÕÇÞÇÒÃÔÜ- Ö¦ÔÚËÝËÔÇÔÚÃÕÔÚÕß¦ÔÚÇÑËØ- ÙÚÕßÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÄÞÏÙÚÏÝØß-

REUTERS

Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

ÐÁÒÒËÝÑÇÏÁÔÇÊßÕÊËßÚËØËÆÕÔÚÇÄÞÏÙÚÎÔ¦ÔÕÊÕÚÎÝÎÒÏÑÃÇÝ
ÙßÔÚÇÐÏÕÊÄÚÎÙÎÝÑÇÚÕÞÆØÜÙÎ
ËÔÏÇÃÕßÞÇÓÎÒÕÆÌÕØÕÒÕÍÏÑÕÆÙßÔÚËÒËÙÚÂÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ËÖÃÓÕÔÇ
ÓÁÙÇÇÖÄÑÇÛÎÓËØÏÔÁÝÚÎÒËÕÖÚÏÑÁÝÑÇÏÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÁÝËÓÌÇÔÃÙËÏÝ
ÁÒÜÔÇÙÇÝÊÜÔÇÒÆÔËÚËÚÕ
ÛÁÓÇÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÓËÚÎ¡ÇØÃÇ
ÒËÔÇ¡ÖÄÙÑÏÚÎÔßÖÕßØÍÄÚÕß
ÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝÖÕßËÃÞË
ÊËÞÛËÃÙÌÕÊØÂÑØÏÚÏÑÂÇÖÄÚÕ ÃÔÎÓÇÙÚÁØÜÔÍÏÇÚÕÙÑ¦ÔÊÇÒÕ
ÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝÚØÕÆØÏÇÔÇÙÇÝ
ÊÜÔÇÒÆÔËÚËÚÇËØÍÇÙÏÇÑ¦ÓËÚÕÔ
¡ÇÚÁÕªÁÔÚÙÏÖÕßÁÌËØËÚÕ1VIZ
(J[ÚÕÔÔÄÓÕÍÏÇÚÎÔÇÖÕØØÆÛÓÏÙÎÚÜÔËØÍÇÙÏÇÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔ®
ËÃÖËÕÇÒÈÃÔÏËÏØÜÔÏÑ¦ÙÚÕßÝÓÁÞØÏÚ×ØÇËÚÇÃØÕßÝÚÕß
ßÚÁÝÂÚÇÔÕÏÖØ×ÚËÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÎÚÏÑÁÝÈÕÒÁÝÔÚÇÙÚÁØÏÇ
ËÐÕßÊËÚËØÜÛÕÆÔÖÒÂØÜÝÜÝÌÜÔÂÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÝËÔÙÜÓÇÚÜÓÁÔÇÙÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÓÏÇÝÙßÍÑßÈÁØÔÎÙÎÝÓËÚÕÎÓÕÑØÇÚÏÑÄ
ÄÓÓÇÕÇÒÈÃÔÏÛÇÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏ
ÇÑÄÓÎÓËÍÇÒÆÚËØÕÓËØÃÊÏÕÚÎÝ
ÉÂÌÕßÊÏÇÓÇØÚßØÃÇÝÖÄÇßÚÂ
ÚÎÔ¦ÖÕÉÎÊËÔËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÚÏÛÇ
ËÃÔÇÏÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÇÑÇÒÆÚËØÕ
ÍÏÇÔÇÐËÌÕßÙÑ×ÙËÏ®ÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÚÕßÙÞÁÊÏÕ!ÔÇÇÔËÈËÃÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎßÌÏÙÚ¦ÓËÔÕÝÚÎÌÛÕØ¦
ÚÜÔÓÇÚÇÏÜÓÁÔÜÔßÖÕÙÞÁÙËÜÔ
ÖÞÖËØÃÚÜÔÌÕØÕÇÖÇÒÒÇÍ×Ô
ÊÏÙÍÏÇÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÓÇÝÑÇÏ
ÚÏÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÁÝÚÕßÝ®ÂÔÇÓËÃÔËÏ
ÙÚÎÔÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÑÇÚÇÍÍÁÒÒÕÔÚÇÝÚÕßÝÙßÓÈÏÈÇÙÓÕÆÝÚÜÔ
ÇÔÚÏÖ¦ÒÜÔÚÕßÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÕÒÕÍÂÙËÏÑÇÔËÃÝßÖÁØ
ÚÕßÖØ×ÚÕßÔÇÑßÈËØÔÂÙËÏÍÏÇÔÇ
ÇÖÇÐÏÜÛËÃÇÔÎÚÇÒÃÇÊËÔÈØÏÙÑÄÚÇÔÙËÚÄÙÕÒËÖÚÂÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÛÁÙÎËÔÓÁÙÜÙßÔÕÒÏÑÂÝ
ËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÝÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÖÃÙÎÝÇÔÊËÔÂÚÇÔ
ËÑËÃÔÎÎÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÂÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÖÇØÁÓÈÇÙÎÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ ÄÔÚËÓËÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÑÇÚÎÍÄØÎÙËÑÇÚÇÖØÄÙÜÖÕÚÕÔ
ÇÒÈÃÔÏÍÏÇÇßÚÇØÞÏÑÁÝÚ¦ÙËÏÝ®
ÇÔËßÛßÔÄÚÎÚÇ®ÁÒÒËÏÉÎÛËÙÓÏÑÂÝÑÕßÒÚÕÆØÇÝ®ÑÇÏÇÖÕßÙÃÇ
ÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂÝÖÇÏÊËÃÇÝ®©ÓÏÒÃÇ
ÖÕßÇÖÕÚÁÒËÙËÁÓÓËÙÎßÖËÔÛÆÓÏÙÎÄÚÏÕÌÇÙÏÙÓÄÝÓÖÕØËÃÑ¦ÖÕÏËÝ
ÌÕØÁÝÔÇÌÛ¦ÔËÏÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇÓË
ËÑÒÕÍÁÝÇÒÒ¦ÙÖÇÔÃÜÝÚÎÔËÍÑÇÚÇÒËÃÖËÏÓËÚÕÔÃÊÏÕÚØÄÖÕ

Πονοκέφαλος η Συρία
για τον Ερντογάν
Δοκιμάζονται οι σχέσεις του με τη Ρωσία
Σε ακήρυκτοÖÄÒËÓÕÞÇÓÎÒÂÝÁÔÚÇÙÎÝÓËÚÕÔÙÚØÇÚÄÚÕßÆØÕßÖØÕÁÊØÕß¡ÖÇÙ¦ØÙÇÔÚÚËÃÔËÏÔÇ
ËÓÖÒÇÑËÃÎ¬ÕßØÑÃÇÆÙÚËØÇÇÖÄ
ÚÇÊÆÕÙÕÈÇØ¦ËÖËÏÙÄÊÏÇÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÙÚÎÈÕØËÏÕÊßÚÏÑÂËÖÇØÞÃÇÔÚÒÃÓÖÚÎÓÄÔÎ
ÖÕßËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇËÒÁÍÞÕßÔÕÏ
ÇÔÚÏÑÇÛËÙÚÜÚÏÑÕÃÑßØÃÜÝÚàÏÞÇÔÚÏÙÚÁÝÇÔÚ¦ØÚËÝ
¬ÎËßÚÁØÇÎÙßØÏÇÑÂÇËØÕÖÕØÃÇÈÕÓÈ¦ØÊÏÙËÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÖÕÓÖÂÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÙÚØÇÚÕÆÖÕß
ÓËÚÁÌËØËËÔÏÙÞÆÙËÏÝÙËÙÎÓËÃÕ
ËÒÁÍÞÕßÙÚÎÔÑÜÓÄÖÕÒÎ¡ÕØÁÑ
¬ÕßØÑÃÇÁÞËÏËÍÑÇÚÇÙÚÂÙËÏ
ÙÎÓËÃÇËÒÁÍÞÕßÙÚÕÔÚÒÃÓÖÈ¦ÙËÏÙßÓÌÜÔÃÇÝÖÕßÙßÔÕÓÕÒÄÍÎÙË
ÓËÚÎªÜÙÃÇÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÚÕß
ÍÏÇÑÇÚ¦ÖÇßÙÎÚÕßÖßØÄÝ
¥ÙÚÄÙÕÇÖÄÚÇÚÁÒÎÖØÏÒÃÕßÎ
ÇÔÇÑÜÞÂÁÞËÏÑÇÚÇØØËÆÙËÏÑÇÛ×Ý
ÕÙÚØÇÚÄÝÚÕßÙÇÔÚËÐÇÖÁÒßÙË
ËÑÙÚØÇÚËÃÇÍÏÇÚÎÔÇÔÇÑÇÚ¦ÒÎÉÎ
ÚÕßÔÚÒÃÓÖÄÖÕßÕÏÚàÏÞÇÔÚÏÙÚÁÝ
ÚÎÝ¬ÇÞØÃØÇÒÇÓÖØ×ÎÔÒ ¦ÏÔÚÇÙßÔËÞÃàÕßÔÇÔËÔÄÞÒÎÚÕÏÚÎ
ÊØ¦ÙÎÚÕßÝ
ÏÑÇÏÕÒÕÍ×ÔÚÇÝÚÕÔÈÕÓÈÇØÊÏÙÓÄÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÖÕÓÖÂÝÎÇÓÇÙÑÄÝÇÔÁÌËØËÄÚÏ
ÇÖÕÙÚÕÒÂÚÎÝÂÚÇÔÎÓËÚÇÌÕØ¦
ËÔÏÙÞÆÙËÜÔÙÚÕßÝÚàÏÞÇÔÚÏÙÚÁÝ
ÖÕßßÖËØÇÙÖÃàÕÔÚÇÔÚÎ²ÇÔËáÞÕÆÔÖÄÒÎËÃÔÇÏÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝ
ÙÎÓÇÙÃÇÝÑÇÛ×ÝËÒÁÍÞËÏÚÕÔÇßÚÕÑÏÔÎÚÄÊØÕÓÕ¡ÖÕßÙßÔÊÁËÏÚÎ
ÇÓÇÙÑÄÓËÚÕ²ÇÒÁÖÏÖËØÔ×ÔÚÇÝ

ÇÖÄÚÎ²ÕÓÝ¬ËÒÏÑ¦ÕÏÊßÔ¦ÓËÏÝ
ÚÕßÙÇÔÚÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇËÑÊÏ×ÐÕßÔÚÕÔÑÆØÏÕÄÍÑÕÚÜÔÇÔÚÏÑÇÛËÙÚÜÚÏÑ×ÔÇÖÄÚÎ²ÇÔËáÞÕÆÔ©Ï
ÙÞÁÙËÏÝÇÓÇÙÑÕÆÍÑßØÇÝËÖÏÊËÏÔ×ÛÎÑÇÔÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÆÙÚËØÇÇÖÄÚÕÔÈÕÓÈÇØÊÏÙÓÄÑÇÏ
ÊËÆÚËØÕßÙÎÓËÃÕßÖÇØÇÚÂØÎÙÎÝ
ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÑÕÔÚ¦ÙÚÎÔÖÄÒÎ
¡ÇÇØ¦ÚÇÒ§ÕßÓ¦ÔÚÎÔÁÓÖÚÎ
ÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÔÇÌÇÔÚÇÙÚËÃ
ÑÇÔËÃÝÄÚÏÕÙÇÔÚÛÇËÃÞËÈÕÓÈÇØÊÃÙËÏÚÕßØÑÏÑ¦ÙÎÓËÃÇËÒÁÍÞÕß
ÁÙÚÜÑÇÏÇÔÖØÄÙËÐËÔÇÓÎÙÑÕÚÜÛÕÆÔ¬ÕÆØÑÕÏÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÞÜØÃÝÚÎÔÇÔÕÞÂÚÎÝªÜÙÃÇÝÎÕÖÕÃÇ
ËÒÁÍÞËÏÚÕÔËÔÇÁØÏÕÞ×ØÕÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÓÁÙÜÚÎÝÈ¦ÙÎÝÚÎÝÙÚÎ
²ÓËáÓÃÓ¬ÕËØ×ÚÎÓÇËÃÔÇÏÍÏÇÚÃÕ
ÒÇÔÚÏÓÃØÕÆÚÏÔÔÇÊÏÇÑÏÔÊßÔËÆÙËÏÚÎÔÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÓËÚÕÔ¬ÇÍÃÖ
ØÔÚÕÍ¦ÔÖÕßËÖÏÙÌØÇÍÃÙÚÎÑË
ÓËÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÕßÝ:
ÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÓËÍ¦ÒÎÇÔÎÙßÞÃÇ
ÙÚÏÝÑÇÏÚÕ§¬©
¡ÏÇÖØ×ÚÎÖÏÛÇÔÂËÐÂÍÎÙÎ
ËÙÚÏ¦àËÏÙÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÎÝÊÏÇÌÏÒÕÔÏÑÕÆÓËÔÎÝÖËØÏÕÞÂÝÄÞÏÓÄÔÕ
ÍÏÇÚÎßØÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÎªÜÙÃÇÔËÔÄÞÒÎÚÕÏÇÖÄÚÏÝÚÕßØÑÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÇÔÄÞÏÑÇÏßÖÄÚÎÔ
Ñ¦ÒßÉÂÚÕßÝÕÏÚàÏÞÇÔÚÏÙÚÁÝËÐÇÖÕÒÆÕßÔËÖÏÛÁÙËÏÝËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝ
ØÜÙÏÑÂÝÈ¦ÙÎÝÙÚÎ²ÓËáÓÃÓÖÏÖÒÁÕÔÎªÜÙÃÇËÔÔÕËÃÔÇÊÏÇÌßÒ¦ÐËÏÚÕÑÆØÕÝÚÎÝÜÝÇÐÏÄÖÏÙÚÕß
ÙßÓÓ¦ÞÕßÙÚÎÔÖØÕÑËÏÓÁÔÎÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕßÙÇÔÚÕÕÖÕÃÕÝËÔÔÕËÃ

Δύσκολο να φανταστεί
κανείς ότι ο Ασαντ
θα βομβάρδιζε τουρκικά
σημεία ελέγχου χωρίς
την ανοχή της Ρωσίας.
ÔÇÐËÑÇÛÇØÃÙËÏÑÇÏÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕ
ÓËÍ¦ÒÕÛÆÒÇÑÕÚÜÔÇÔÚÏÑÇÛËÙÚÜÚÏÑ×ÔÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÚËÒÏÑÂÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÍÏÇÖÕÒÏÚÏÑÂÒÆÙÎ
ÙÚÕßØÏÇÑÄ
ËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÄÓÜÝÎªÜÙÃÇ
ÔÇÛÁÒÎÙËÔÇÙÚËÃÒËÏÓÂÔßÓÇÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÝÙÚÕÔØÔÚÕÍ¦ÔÛÕØß-

ÈÎÓÁÔÎÇÖÄÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÎÝÎÝ
ßÍÕÆÙÚÕßÓËÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝ
ÍÏÇÇÙÌÇÒÂà×ÔÎ®ÙÚÎÈÄØËÏÇ
ßØÃÇ¡ÎËÖÇÔÊØÜÓÁÔÇÚÕßØÑÏÑ¦ÇËØÕÖÒ¦ÔÇÂÊÎËÑÚËÒÕÆÔÖÚÂÙËÏÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂËÔ×ÖËØÃÖÕß
ÓËØÏÑÇÔÕÃÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÃÁÞÕßÔ
ËÍÑÇÚÇÙÚÇÛËÃÙÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÖÄÒÎ
ÇÔÒÏÕÆØÌÇÑÕÔÚ¦ÙÚÇÙÆÔÕØÇÓË
ÚÎßØÃÇÍÏÇÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÑÕÏÔÕÆ
ÑÁÔÚØÕßËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
©ßÊËÃÝÜÙÚÄÙÕÓÖÕØËÃÔÇÖØÕËÐÕÌÒÂÙËÏÇÔÎÑÇÚ»ÇØÞÂÔÙßÓÌÜÔÃÇÛÇËÌÇØÓÕÙÚËÃÂÇÔÖØÄÑËÏÚÇÏÇÖÒ×ÝÍÏÇÇÔÇÙÚÕÒÂÚÎÝ
ÙÆÍÑØÕßÙÎÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÆÕÙßÓÓ¦ÞÜÔ ÇÃØÏÇÙÎÓËÃÇÚÎÝÙßÓÌÜ-

ÔÃÇÝ¶ÚÕÈ¦ÛÕÝÚÎÝà×ÔÎÝÙÚÕÙßØÏÇÑÄÁÊÇÌÕÝÖÕÏÕÝÛÇÚÎÊÏÕÏÑËÃ
ÚÏÛÇÍÃÔËÏÓËÚÕßÝ ÕÆØÊÕßÝÓÇÞÎÚÁÝÖÕßÙÂÓËØÇËÒÁÍÞÕßÔÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂ¶ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙËËÑÑØËÓÄÚÎÚÇÓËÚÏÝÛÁÙËÏÝ¬ÕÆØÑÜÔÑÇÏ
ÓËØÏÑÇÔ×ÔÔÇÓÎÔÁÞÕßÔÇÑÄÓÎ
ÍËÌßØÜÛËÃÒÒÜÙÚËÄÒÕÏÛßÓÕÆÔÚÇÏÄÚÏÑÇÏÚÕÔÕÆÔÏÕÚÕß
¬ÕÆØÑÕÏÑÇÏÓËØÏÑÇÔÕÃËÃÞÇÔÑÇÚÇÒÂÐËÏÙËÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÎÔÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÎÚÜÔ ÕÆØÊÜÔÇÖÄÚÎ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÖÄÒÎ¡ÇÔÓÖÃÚàÓÏÇÙßÓÌÜÔÃÇÖÕßÖÇØÇÓÁÔËÏÇÑÄÓÎÇÔËÌ¦ØÓÕÙÚÎ
ÓËÍ¦ÒÎËÒÖÃÊÇÚÕßØÔÚÕÍ¦Ô
ËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÇÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ

Ô¦ÓÏÙÎÓÂÔÇÓËÚ¦ÚÎÔÁÔÇØÐÎ
ÚÎÝÖÇØÇÒÇÈÂÝËÐÇØÚÎÓ¦ÚÜÔÚÜÔ
:ÇÖÄÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÕÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÇÖËÏÒÁÝÍÏÇÇßÙÚÎØÁÝ
ÑßØ×ÙËÏÝÑÇÚ¦ÚÎÝÍÑßØÇÝÖÇØÇÓÁÔÕßÔÑËÔÄÍØ¦ÓÓÇÙßÔÚÎØ×ÔÚÇÝÚÏÝËÒÖÃÊËÝÚÕßØÔÚÕÍ¦Ô
ÄÚÏÕ¬ØÇÓÖÓÖÕØËÃÔÇÚÕÔÍÒÏÚ×ÙËÏÇÖÄÚÎÔÕØÍÂÚÕß ÕÍÑØÁÙÕß
ÑÇÏÚÕßËÔÚÇÍ×ÔÕßËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÑÇÛ×ÝÚÕÙßØÏÇÑÄÊØ¦ÓÇÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÈÇÊÃàËÏÁÙÚÜÑÇÏ
ÈÇÙÇÔÏÙÚÏÑ¦ÖØÕÝÚÕÚÁÒÕÝÚÕß
ÕÏÇÑØÕÈÇÚÏÑÁÝÏÙÕØØÕÖÃËÝÇÔ¦ÓËÙÇÙË©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑÇÏ¡ÄÙÞÇ
ÍÃÔÕÔÚÇÏÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖÏÕÊÆÙÑÕÒËÝ
AL MONITOR, SABAH

O

ΚΟΣ Μ ΟΣ

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Διπλωματικό πινγκ πονγκ
δύο μήνες πριν από το Brexit
Ο Μπ. Τζόνσον προσπαθεί να χρεώσει στην Ε.Ε. τις συνέπειες μιας άτακτης εξόδου
Του ΝΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Τις πρώτεςÚÁÙÙËØÏÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÚÎÝ
ÛÎÚËÃÇÝÚÕßÙÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÏÑÄÛ×ÑÕÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÕ¡ÖÄØÏÝ
¬àÄÔÙÕÔÁÙÚØËÉËÚÕÈÒÁÓÓÇÚÕß
ÖØÕÝÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝÞ×ØÇÝ¬ÇÐÃÊËÉËÙÚÎÑÜÚÃÇÑÇÏÙÚÎÄØËÏÇ
ØÒÇÔÊÃÇÍÏÇÔÇÇÔÇàÜÖßØ×ÙËÏ
ÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÜÔÚËÙÙ¦ØÜÔËÛÔ×Ô
ÚÕßÔÜÓÁÔÕßÇÙÏÒËÃÕßÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÙËÏØ¦ÇÖÄÍËÔÔÇÏÄÊÜØÇÓÁÚØÇÙÚÂØÏÐÎÝÍÏÇÚÕßÝÇÍØÄÚËÝÑÇÏ
ÚÕßÝÑØÇÚÏÑÕÆÝÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÝ
ÑÇÏÌßÙÏÑ¦ËÖÇÔÁÒÇÈËÚÎÊÁÙÓËßÙÂÚÕßÔÇÈÍ¦ÒËÏÚÎÞ×ØÇÚÕßÇÖÄ
ÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÓÁÞØÏÚÎÝ
©ÑÚÜÈØÃÕßÓËÄÖÕÏÕÔÚØÄÖÕ
ÑØÏÛËÃÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÞÕÔÚÇÝÖÒÁÕÔÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏÚÕÔÖØ×ÚÕÓÂÔÇ
ÙÚÕÚÏÓÄÔÏÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÏÓËÚÎÔ
ÑÒËÉÆÊØÇÚÎÝÖØÕÛËÙÓÃÇÝÔÇÓËÚØ¦ËÏÖÒÁÕÔÎÓÁØËÝÕ¬àÄÔÙÕÔ
ÖËØÔ¦ËÏÖÒÁÕÔÙÚÕÊËÆÚËØÕÙÚ¦ÊÏÕÚÎÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÚÕß!ÚÎÔÑÇÚ¦ÓÁÚÜÖÕÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÓËÚÕßÝ
ßØÜÖÇÃÕßÝÎÍÁÚËÝ
¬ÕÖØ×ÚÕÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÏÑÄ
ÄÖÒÕÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙËÂØÛËÓË

Ο Γάλλος πρόεδρος
έκανε ξεκάθαρο
το γεγονός πως
δεν πρόκειται να
δημιουργηθεί νέα
συμφωνία μέχρι
την προθεσμία του
Οκτωβρίου.
ÚÎÓÕØÌÂÓÏÇÝÇÔÕÏÑÚÂÝËÖÏÙÚÕÒÂÝ
ÖØÕÝÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆßÓÈÕßÒÃÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ÕßÙÑ
©¬àÄÔÙÕÔËÖÁÒËÐËÔÇËÙÚÏ¦ÙËÏ
ÙÚÕÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÕIHJRZ[VW!ÚÎÔ
ÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÂÊÏÑÒÃÊÇÖÕßÙßÓÌÜÔÂÛÎÑËÇÖÄÑÕÏÔÕÆÇÖÄÚÎÔ¬ËØÁàÇ
¡ÁÏÑÇÏÚÎÔÍÏÇÚÎÔÇÖÕÌßÍÂ
ÙÑÒÂØßÔÙÎÝÚÜÔÏØÒÇÔÊÏÑ×ÔÙßÔÄØÜÔÑÇÏÙÚÎØÃÞÛÎÑËÓËÚÎÔÉÂÌÕ
ÚÕßÔßÔØËÚÇÔÕÆÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
ÙÚÎÔÉÎÌÕÌÕØÃÇÚÕß¡ÇØÚÃÕß
ÇÔÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÕß¬àÄÔÙÕÔ
ÂÚÇÔÔÇÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏÔÇÖËÃÙËÏ
ÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝÎÍÁÚËÝÔÇÇÔÇÛËÜØÂÙÕßÔÚÄÚËÇÖÁÚßÞËÖÇÚÇÍÜÊ×Ý ÇÚÎÍÕØ×ÔÚÇÝÚÕÓÁÚØÕ
ÜÝÇÔÚÏÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÄÇÒÒ¦ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝÓÎÊÁÔËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÁÝÙÚÎÔÖØÄÑÒÎÙÎÚÜÔÏØÒÇÔÊÏÑ×ÔÙßÔÄØÜÔÎËÖÏÙÚÕÒÂ
ÛÆÓÏàËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÇØÑÇÙÚÏÑÂ
ÇÔ¦ØÚÎÙÎÙÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝ
ÊÏÑÚÆÜÙÎÝÖÇØ¦ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÕÆÙßÓÈÏÈÇÙÓÕÆ©ÖÜÝ
ÂÚÇÔÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎ
ÚÕß¬ÕßÙÑÂÚÇÔÁÔÇ¦ÓËÙÕÑÇÏ
ÑÇÚÎÍÕØÎÓÇÚÏÑÄÄÞÏ®ÙËÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËËÑÔÁÕßÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎ
ÏÛÇÔÄÚËØÕÝÙÚÄÞÕÝÜÙÚÄÙÕ
ÂÚÇÔÎÆÌÇÔÙÎËÔÄÝÇÌÎÍÂÓÇÚÕÝ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÕÖÕÃÕÎßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÛÇÞØËÜÛËÃÚÏÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÁÝÙßÔÁÖËÏËÝÓÏÇÝ¦ÚÇÑÚÎÝ
ËÐÄÊÕß¶¦ÒÒÜÙÚËÊËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÚÕÍËÍÕÔÄÝÖÜÝÎËÖÏÙÚÕÒÂ
ÂÚÇÔÇÔÕÏÑÚÂ¬ÕIHJRZ[VWÊËÔ
ËÃÔÇÏÊÏÑÄÓÇÝÖØÄÈÒÎÓÇÍÏÇÔÇ

O Εμ. Μακρόν ÈÙÓTÚi~É³0ÇÌ³ÓoÑ¨³ ÜÈË³iÉ¨ÑÐÓi(ÓÐ³i$ÒÜÜØ¨ÌÉÙ¨Ø
¨É{ÙËiÉÌ³{³Ò³Ñ~³¦_Áx²ÙÉÉËÑ{É{ÜoÊ³iØ È¨iØVÑÜÜÒÑÌ×Ñi³È¨É³ÑÖ¨ÚÈÈ¨oÖ

Ο ρόλος της Ουάσιγκτον
Κατά τη διάρκεια ¨Ì×Ñ³iØÉË~ÉÊØ³È³ÙËVåÐÉ¨{~ÑÌØÖÐKÈÜØ Ú{~ÊØå×ÑÜÉËÑØ0ÇÌÜ³ÙÊÜÉØ{ (å
ÚÑ³Ê¨{ÇÑÐÉÉÚÈ{ÑÐÌ³iÒ³Ñ~³iÓÂÙ³iØ¨É³ÑËÑØÑÌ³i
 VÑÑ×ÑËÉ{Ì¨{Ø0ÇÌÑ³iÉ{Ù{ÂÉ{t $ÈÒ{o~³
ÉËÑ{ÑÓ³{ÐiÑÈÒÉ{ÐÑÇËÑØÈÐ×ËÑÉÜÉÖÚÉ¨ÈÑÜÜÑouV¨ÓÚÉÉÌÜ³V¨ÍÙÉÒÇ³ÑØ³i¨É³ÑËÑo{Ñ³i³¨Ñ³io{~ÊÈÚÑÑ~ÜÈÚÊÉ{~Ñ{åÐÉ¨{~ÑÌØ¨ÌÉÙ¨Ø ³ÌÑÜ³0¨ÑÐV
³iÖÙ~¨È×ÊØ³È¬Ï³ÌV{{~ÐÜÌo{¨É{Ù{Ö
Ø³Ó³{ÑÈÐ×ËÑÚÑÑ³{ÐÉ³ËÉ{iÐÑ³{~ÒÜ{³{~ÒÉÐÌÙ{Ñ~Ñ{
³{ØÙÖÜÉÈ¨ÓØ³Èå³ÜÑ³{~ÖVÉÑ¨ÒÜÜiÜÑÙÉÚÑ~Ñ³Ñ×Ó¨É{
ÑÑ³{³ÑÚÐËÉ{³iÑÜÉ{Ñ³È×{³ÒÐÉÉÐ¨{~Ù{Ñ~Ñ{Ð³iØT¨ÑÐÉ³i  
ÚÕÒÆÙÕßÓË®ÇÔÁÌËØËÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÚÕÚËÚØÇÙÁÒÏÊÕÍØ¦ÓÓÇÚÕß
ØËÚÇÔÕÆÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÔ×Î
ØËÚÇÔÃÇÑÇÏÎÈÇÊÃàÕßÔÖØÕÝ
ÁÔÇÖÇÏÞÔÃÊÏÔËÆØÜÔÓÁÞØÏÚËÒËßÚÇÃÇÝÙÚÏÍÓÂÝÓËÚÎÔÇÖËÏÒÂÚÎÝ
¦ÚÇÑÚÎÝËÐÄÊÕßÔÇÇÏÜØËÃÚÇÏÕ
¬àÄÔÙÕÔÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÙÑÏÇÍØÇÌÂÙËÏÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝÎÍÁÚËÝÜÝ
ÇÊÃÙÚÇÑÚÕßÝÑÇÏßÖËÆÛßÔÕßÝÍÏÇ
ÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÂÙßÔÁÖËÏÇËÖÏÌÁØËÏÁÔÇÙËÔ¦ØÏÕUVKLHS
ÃÍÕÓËÚ¦ÚÎÊÎÓÕÙÃËßÙÎÚÎÝ
ËÖÏÙÚÕÒÂÝÕØËÚÇÔÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÖØÕÞ×ØÎÙËÙÚÎÔËÖÃÛËÙÎÔÁÇßÖÕßØÍÄÝÙÜÚËØÏÑ×Ô
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÂÝÚÕßØÃÚÏÇÚÁÒ
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÖÜÝÙËÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÖÕßÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÚÎÔÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÚÄÚËÎËÒËÆÛËØÎÑßÑÒÕÌÕØÃÇ
ÍÏÇÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ
ÔÜÙÎÝÛÇÒÂÐËÏÇÓÁÙÜÝßÛÆÝ
ÎÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÖØÕÑ¦ÒËÙË¦ÍÞÕÝ
ÑÇÏÙÆÍÞßÙÎÙÚÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ßØÜÖÇÃÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÖÕßÓÁÔÕßÔ
ÙÚÎØËÚÇÔÃÇÑÇÛ×ÝÎÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÖØÕÛËÙÓÃÇÍÏÇÑÇÚÇÍØÇÌÂ
ÙÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÖËØÏÄÊÕßÞ¦ØÏÚÕÝ
ÂÚÇÔÙÚÇÚÁÒÎÚÕßÖÄÚÎÔ
¦ÒÒÎÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô
ÚÎÝÍÏÇÊÏÇÓÕÔÂÙÚÎØËÚÇÔÃÇÊÏÇÔÆËÏÑÇÚÇÑÄØßÌÎÖÚ×ÙÎ
ËÊ×ÑÇÏÓËØÏÑ¦ÞØÄÔÏÇ¡¦ÒÏÙÚÇ
ËÖÃÙÎÓÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆ-

ÛÎÑÇÔÚÎÔÁÓÖÚÎÊËÃÞÔÕßÔÖÜÝ
ÎÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÙÚÕÁÖËÙË
ÙÚÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÄÚÎÝÇÖÄ
ÚÕÒÄÍÜÚÎÝÙßÔËÞÕÆÝÖÚ×ÙÎÝÚÕßÇØÏÛÓÕÆÚÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×Ô
ÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÓËÚ¦
ÚÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÚÕß)YL_P[

Συνάντηση με Μέρκελ
ÖËÏÚÇÇÖÄÚÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑ¦
ÚËÞÔ¦ÙÓÇÚÇÚÎÝÇØÞÂÝÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÎÖØ×ÚÎËÖÃÙÎÓÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÚÕßØËÚÇÔÕÆ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÓËÚÎÔËØÓÇÔÃÊÇÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒ
ÚÕÇÖÄÍËßÓÇÚÎÝ¬ËÚ¦ØÚÎÝÑËÃ
ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÂÚÇÔÂÊÎÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦©ØËÚÇÔÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ËÖÇÔÁÒÇÈËÚÎÔËÔÇÔÚÃÜÙÂÚÕßÙÚÕ
ÏØÒÇÔÊÏÑÄIHJRZ[VWÜÙÚÄÙÕÚÕ
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ÁÞËÏÇÔÇÒ¦ÈËÏËÊ×ÑÇÏÑÇÏØÄÚÕÔ
ØÄÒÕÚÕßÑÇÑÕÆÇÙÚßÌÆÒÇÑÇ®ÑÇÏ
ÙÚÏÝÙßÔÕÓÏÒÃËÝÚÎÝÁÓÖÚÎÝÁÑÇÔËÐËÑ¦ÛÇØÕÚÕÍËÍÕÔÄÝÖÜÝÊËÔ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÔÁÇ
ÙßÓÌÜÔÃÇÙÚÕËÒ¦ÞÏÙÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÖÕßÇÖÕÓÁÔËÏÓÁÞØÏÚÎÔÖØÕÛËÙÓÃÇ
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ÚÕßÄÞÏÊÏÑÂÓÇÝÇÖÄÌÇÙÎ®ÙßÓÖÒÂØÜÙË
ÔÚÁÒËÏÙÚÕÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄÖÏÔÍÑ
ÖÕÔÍÑÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÑÇÏÕÏÊÆÕ
ßØÜÖÇÃÕÏÎÍÁÚËÝÖÁÚÇÐÇÔÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚØÄÖÕÚÕÓÖÇÒ¦ÑÏÙÚÎÔ
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ÚËÒÏÑ¦ÛÇËÃÔÇÏÇßÚÂ
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ÇßÚÄËÃÔÇÏÇÔÇÍÑÇÃÕÖÏÓÁÔËÏÄÚÏ
ÕÏÈÕßÒËßÚÁÝÎÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÜÔ
ÕÖÕÃÜÔÇÔÚÏÚÃÛËÚÇÏÙËÚÁÚÕÏÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÊËÔÊÆÔÇÔÚÇÏÔÇÇÖÕÚØÁÉÕßÔÚÎÔÁÐÕÊÕÇÑÄÓÇÑÇÏÇÔ
ßÖËØÉÎÌÃÙÕßÔ¦ØÙÎÚÎÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÙÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕÔËÖÄÓËÔÕÓÂÔÇ±ÖÄÇßÚÁÝ
ÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÎ
ËÑÒÕÍÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÔÇÇÔÇÈÒÎÛËÃÍÏÇÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÇÌÕÆ
ÎØËÚÇÔÃÇÇÖÕÞÜØÂÙËÏÞÜØÃÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇ
©¬àÄÔÙÕÔßÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÚÏ
ÓÖÕØËÃÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÇÒÒÇÍÁÝ
ÙÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÇÖÕÞ×ØÎÙÎÝÖÕß
ÂÊÎÁÞËÏÇÖÕØØÏÌÛËÃÚØËÏÝÌÕØÁÝ
ÇÖÄÚÕÈØËÚÇÔÏÑÄ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕ
ÇØÑËÃÕÏßÖÄÒÕÏÖÕÏßØÜÖÇÃÕÏÎÍÁÚËÝÔÇÖÏÙÚÁÉÕßÔÄÚÏÎØËÚÇÔÃÇ
ËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÔÇÊÏÇÑÏÔÊßÔËÆÙËÏ
)YL_P[ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÚÙÏÎ
ËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔÖØÕËÚÕÏÓÇÙÏ×ÔÍÏÇ
ÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÑÇÏÎÖÇØÕßÙÃÇÙÂÚÕßÜÝÑ¦ÚÏÖÏÛÇÔÄÓÕÏ¦àÕßÔ
ÒÕÍÏÑÁÝÇÑÄÓÇÑÇÏÇÔÕ¬àÄÔÙÕÔ

ÊËÔËÖÏÛßÓËÃÇßÚÂÚÎÔÑÇÚ¦ÒÎÐÎ
¥ÙÚÄÙÕÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÝÓËÚÕÔ
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© ÄØÓÖÏÔÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦
ÚÕßÑÇÚÁÒÎÐËÙÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇ
ÄÚÏÕ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÖØÁÖËÏÔÇ
ÖØÕÑÎØÆÐËÏËÑÒÕÍÁÝÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ
ÁÐÕÊÕÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ¬ÕßÖÇØÇÞ×ØÎÙË¦ÒÒÜ-

Ο αρχηγός της
αντιπολίτευσης
δεσμεύθηκε ότι θα
πράξει «τα δέοντα»
για να εμποδίσει
την αποχώρηση της
Βρετανίας από την Ε.Ε.
χωρίς συμφωνία.
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ËÖÄÓËÔÎÌÕØ¦ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÛÇ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÊßÙÑÕÒÄÚËØÇ
ÎÍËÙÃÇÚÕßÇÓÇßØ×ÛÎÑËÇÖÄ
ÚÕßÝËÖÃÓÕÔÕßÝÏÙÞßØÏÙÓÕÆÝÄÚÏ
ÇÔÁÞÛÎÑËÚÕÔÇÔÚÏÙÎÓÏÚÏÙÓÄÙÚÕ
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ÊÂÒÜÙËÄÚÏÚÕØÍÇÚÏÑÄ ÄÓÓÇÛÇ
ÊËÙÓËßÛËÃÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎ
ÔÁÕßÊÎÓÕÉÎÌÃÙÓÇÚÕÝÁÚÙÏ×ÙÚË
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ÚÕßËßÑÕÆ©ÃÑÕßÇÌÕÆÖÁØÇÙË®
ÇÖÄÚÕÍØÇÌËÃÕ¬ÆÖÕßÚÎÝ¡ËÒ¦ÔÏÇ
¬ØÇÓÖÏÇÓÏÇËÏÊÏÑÄÚÜÔÊÎÓÕÙÃ-

ÜÔÙÞÁÙËÜÔÎÕÖÕÃÇËÐÁÊÏÊËÑ¦ÖÕÚËÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÕÊÏÑÂ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÙÚÎÔÖÕÒÏÚËÃÇØÏàÄÔÇÕ
ËßÑÄÝ©ÃÑÕÝÇÖÕÚËÒËÃÚÕËÖÏÙÚÁÍÇÙÓÇÓÏÇÝÑÇØÏÁØÇÝÇÌÏËØÜÓÁÔÎÝÙÚÕ
ªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÏÑÄ ÄÓÓÇÇØÄÚÏÎ
ÑØÃÙÇÓÁÞËÏÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÕÔØÄÒÕÚÎÝ
ËÊ×ÑÇÏÊÆÕÓÂÔËÝÊËÔÁÞËÏÖÇØÇÞÜØÂÙËÏÕÆÚËÓÃÇÙßÔÁÔÚËßÐÎ¬ÆÖÕßÍØÇÓÓÇÚÁÇÝ¬ÆÖÕßÇÖÕÚËÒËÃ
ÇÑÄÓÎÁÔÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÇÔÛØ×ÖÕß
ÖÕßÖØÕ¦ÍËÚÇÏÑÇÏËßÔÕËÃÚÇÏÞ¦ØÎ
ÙÚÎÔÖØÕÙÂÒÜÙÂÚÕßÙÚÕÔÖØÄËÊØÕ¬ØÇÓÖÑÇØÏÁØÇÚÎÝÙÚÕÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇÄÓÜÝÙÚÏÍÓÇÚÃÙÚÎÑË
ÇÖÄÇÔÎÙßÞÎÚÏÑ¦ËÖËÏÙÄÊÏÇÄÖÜÝ
ÑÇÚÎÍÕØÃËÝÍÏÇÖÇØ¦ÚßÖÎÊÂÒÜÙÎ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ×ÔÊÇÖÇÔ×ÔÑÇÚÇÍ-

ÍËÒÃÇÒÕÍÕÑÒÕÖÂÝÑÇÏÊÆÕÙßÒÒÂÉËÏÝÍÏÇÕÊÂÍÎÙÎßÖÄÚÎÔËÖÂØËÏÇ
ÕÏÔÕÖÔËÆÓÇÚÕÝßÔ¦ÊËÒÌÕÏÚÎÝÑ
ÑØÃÙÇÓÖËØÏÍØ¦ÌÕßÔÚÎÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÍØÇÌËÃÕß¬ÆÖÕßÜÝÙßÔËÙÚÇÒÓÁÔÎÓÎÚÁØÇÊÆÕÖÇÏÊÏ×ÔÓË
ÊÆÕÊÏÇàÆÍÏÇÙÚÕËÔËØÍÎÚÏÑÄÚÎÝ
ÁØßÙÏÈÕÂÛÎÙËÙÚÎÔËÑÙÚØÇÚËÃÇ
ÃÔËÑÇÒÆÚËØÕÝ®ÚÎÝØ×ÚÎÝ ßØÃÇÝ¡ËÒ¦ÔÏÇ¬ØÇÓÖËÔ×ßÖËØÇÓÆÔÛÎÑËÓËÒÆÙÙÇÚÎÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÝ
ÚÎÝ¡ËÒ¦ÔÏÇÓËÚ¦ÚÎÔÇÖÕÑ¦ÒßÉÎ
ÄÚÏÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÇßÚÄÇÖÕÚËÒÕÆÙË
ÇÔÚÏÍØÇÌÂËÑÙÚØÇÚËÃÇÝÚÕß©ÓÖ¦ÓÇÚÕ ©ÙÕÏÍÔÜØÃàÕßÔÚÎÔÑ
ÑØÃÙÇÓÇÔÇÌÁØÕßÔÄÚÏÖØÕÚÏÓ¦ÔÇ
ÑÏÔËÃÚÇÏÖÇØÇÙÑÎÔÏÇÑ¦ÇÖÕÌËÆÍÕÔÚÇÝÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÇÍ¦ÖÎÚÎÝ

ÍÏÇÚÕÔÖØÄËÊØÕ¬ØÇÓÖÚÎÔÁÞËÏÑ¦ÔËÏÜÙÚÄÙÕÖØÄÛßÓÎÔÇÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÖØÕÙÜÖÏÑÁÝËÖÏÛÁÙËÏÝËÔÇÔÚÃÕÔÚÜÔËÞÛØ×ÔÚÕßËßÑÕÆ©ÃÑÕßÂ
ÄÙÜÔÇÖÒ×ÝÊßÙÇØËÙÚÕÆÔÚÕÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ©Ï¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßËÖÏÈÏ×ÔÕßÔÑÇÏÇÑÓ¦àÕßÔÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÚÕß¬ØÇÓÖËÃÔÇÏÄÙÕÏÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÕÆÔÄÚÏÕÌËÃÒËÏÝÔÇÇÑÕÒÕßÛËÃÝÑÇÚ¦
ÖÄÊÇÝÚÕÔÖØÄËÊØÕÑÇÏÔÇÍÃÔËÏÝÎ
ÎÞ×ÚÕß®ÒÁËÏÕ ÒÏÌÏÓÝÖØ×ÎÔ
ÈÕÎÛÄÝÙÚÕÔËßÑÄ©ÃÑÕÑÇÏÖØÕÙÜÖÏÑÄÝÌÃÒÕÝÚÎÝÑØÃÙÇÓ ÇÚ¦ÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÖËØÏÕÊËÃÇÝÚÕßÖØÕÁÊØÕß¬ØÇÓÖÚÕÔÕÆÔÏÕÙÚÎÔÙÃÇ
ÎÑÑØÃÙÇÓËÐÇÙÌ¦ÒÏÙËËÖÇÃÔÕßÝ
ÇÖÄÚÕßÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÓËÚ¦ÚÎ
ÌÏÒÕÔÏÑÃÇÚÎÝÓËÕØËÏÕÑÕØË¦ÚËÝ

ÌØÕßØÕÆÝÕÏÕÖÕÃÕÏÖØÕÙÖÇÛÕÆÙÇÔÔÇËÓÖÕÊÃÙÕßÔÚÎÔÖØÄÙÈÇÙÎÓËØÏÑÇÔ×ÔÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÜÔ
ÙÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÇÐÆÚÕß¬ØÇÓÖ
ÑÇÏÚÕßÕØËÏÕÑÕØË¦ÚÎÎÍÁÚÎ ÏÓ
ÏÕÔÍÑ©ßÔÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÎ¬ÆÖÕß
ÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÇÐÆÚÕß¬ØÇÓÖÑÇÏÚÕßÖØÕÁÊØÕß
ÚÎÝ§ÄÚÏÇÝ ÕØÁÇÝ¡ÕßÔ¬à¦ËÔ
ÕÏ ÕØË¦ÚËÝÕÏÑÕÊËÙÖÄÚËÝàÂÚÎÙÇÔ
ÇÖÄÚÎÔÑÑØÃÙÇÓÔÇËÖÏÒÁÐËÏÓËØÏÑÇÔÄÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÕÕÖÕÃÕÝÛÇ
ÁÛËÚËÚÎÔÖØ×ÚÎËØ×ÚÎÙÎÇÇÌÂÙÜÚÕÔÖØÄËÊØÄÓÇÝÔÇËÖÏÒÁÐËÏ®
ÇÖ¦ÔÚÎÙËÎÑÑØÃÙÇÓ©ÖØÄËÊØÕÝ
¬ØÇÓÖÇÖ¦ÔÚÎÙËÓËÖÒÇÚÆÞÇÓÄÍËÒÕÒÁÍÕÔÚÇÝ!¡ÇÛÇÃÔËÏÖÕÒÆÑÇÒ¦
ÚÎÊÕßÒËÏ¦®
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Τεράστια καταστροφή στην Αμαζονία
Πυρκαγιές ερημώνουν τον μεγαλύτερο φυσικό πνεύμονα του πλανήτη, αλλά ο πρόεδρος της Βραζιλίας κατηγορεί τις ΜΚΟ
Των MANUELA ANDREONI
και CHRISTINE HAUSER

THE NEW YORK TIMES
ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ.ßØÑÇÍÏÁÝÑÇÚÇÙÚØÁÌÕßÔÚÕÚØÕÖÏÑÄÊ¦ÙÕÝÚÎÝ
ÓÇàÕÔÃÇÝÓËÚÕÔÚÇÞÆÚËØÕØßÛÓÄÖÕßÁÞËÏÑÇÚÇÍØÇÌËÃËÊ×ÑÇÏ
ÇØÑËÚ¦ÞØÄÔÏÇÄÖÜÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙË
ÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕÛÔÏÑÄ ÁÔÚØÕÏÇÙÚÎÓÏÑ×ÔØËßÔ×Ô
ÚÎÝØÇàÏÒÃÇÝ¬ÕÑÁÔÚØÕÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÜÔÖßØÑÇÍÏ×Ô
ÓÁÙÜÊÕØßÌÄØÜÔÑÇÏÈËÈÇÏ×ÔËÏÄÚÏ
ÓÁÙÇÙÚÕ ÁÞÕßÔÑÇÚÇÍØÇÌËÃ
  ÖßØÑÇÍÏÁÝÙÚÕÔÓËÍÇÒÆÚËØÕÌßÙÏÑÄÖÔËÆÓÕÔÇÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ
ÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÇÆÐÎÙÎÑÇÚ¦ ÙË
ÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕ
©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÖßØÑÇÍÏÁÝÖØÕÑÒÂÛÎÑÇÔÇÖÄÑÚÎÓÇÚÃËÝÖÕßÇÖÕÉÃÒÜÔÇÔÚÎÍÎÚÕßÝÙËÇÑÇÚÕÃÑÎÚËÝÖËØÏÕÞÁÝÚÕßÚØÕÖÏÑÕÆÊ¦ÙÕßÝ
ØÑËÚÁÝÇÖÄÇßÚÁÝÄÓÜÝËÖËÑÚ¦ÛÎÑÇÔÙËÖßÑÔÕÑÇÚÕÏÑÎÓÁÔËÝÖËØÏÕÞÁÝÙÚÕÈÄØËÏÕÚÓÂÓÇÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÑÇÚÇÙÚØÕÌÂËÃÔÇÏÚÄÙÕËÑÚËÚÇÓÁÔÎÖÕßÕÓÇÆØÕÝÑÇÖÔÄÝÁÞËÏ
ËÐÇÖÒÜÛËÃÙËÇÖÄÙÚÇÙÎÞÏÒÏ¦ÊÜÔ
ÓÏÒÃÜÔÓÁÞØÏÚÏÝÇÑÚÁÝÚÕßÚÒÇÔÚÏÑÕÆÑÇÏÚÕ¦Õ¦ÕÒÕÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÖÄÒÎÚÎÝÞ×ØÇÝÄÖÜÝÈËÈÇÏ×ÔËÏÕÇÍÑÄÙÓÏÕÝ©ØÍÇÔÏÙÓÄÝ
¡ËÚËÜØÕÒÕÍÃÇÝ
¬ÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÕÇÑØÕÊËÐÏÄÝÖØÄËÊØÕÝÚÎÝØÇàÏÒÃÇÝÇãØ¡ÖÕÒÙÕÔ¦ØÕÑÇÚÎÍÄØÎÙËÓÎÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝ
ÕØÍÇÔ×ÙËÏÝ¡ ©ÍÏÇÚÏÝÌÜÚÏÁÝ
ÞÜØÃÝÔÇÖØÕÙÑÕÓÃÙËÏÑÇÓÃÇÇÖÄÊËÏÐÎØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÎÑßÈÁØÔÎÙÂÚÕßËÃÞËÊÏÇÑÄÉËÏÚÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÚÜÔËÔÒÄÍÜÕØÍÇÔ×ÙËÜÔ
ÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏ¶ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÊËÔÒÁÜÄÚÏËÃÔÇÏ¶ËÍÑÒÎÓÇÚÏÑÂËÔÁØÍËÏÇÇÖÄÇßÚÁÝÚÏÝ¡ ©
ÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÕßÝÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙÕßÔÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÚÕßÑÄÙÓÕß
ËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÎÝØÇàÏÒÃÇÝ®ÊÂÒÜÙËßÚÄÝËÃÔÇÏÕÖÄÒËÓÕÝÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÓË®
ØËßÔÎÚÁÝÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÕÒÄÍÕÏ
ÑÇÏÖØ×ÎÔÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÃÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÑØÕÆÕßÔÚÕÔÑ×ÊÜÔÇÚÕßÑÏÔÊÆÔÕßÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÚÎÝÓÇàÕÔÃÇÝÓÏÇÝËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖÒÕÆÙÏÇÝ
ÙËÌßÙÏÑÕÆÝÖÄØÕßÝÖËØÏÕÞÂÝÖÕß
ÖÇÃàËÏàÜÚÏÑÄØÄÒÕÙÚÎÔÇÖÕØØÄÌÎÙÎÚÕßÊÏÕÐËÏÊÃÕßÚÕß¦ÔÛØÇÑÇÑÇÏ
ÙÚÎÙßÍÑØ¦ÚÎÙÎÚÕßÌÇÏÔÕÓÁÔÕß

ÚÕßÛËØÓÕÑÎÖÃÕßÑ¦ÚÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦
ÑØÃÙÏÓÕÒÄÍÜÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝ
ÇÖÕÉÃÒÜÙÎÚÎÝÓÇàÕÔÃÇÝ
ÁÞËÏËÖÏÚÇÞßÔÛËÃÇÖÄÚÕÓÇÆÙÚËØÇÇÖÄÚÎÔ¦ÔÕÊÕÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇ
ÚÕßÇãØ¡ÖÕÒÙÕÔ¦ØÕÕÕÖÕÃÕÝ
ËÐËÒÁÍÎÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÚÕß
ÑßÈÁØÔÎÙÂÚÕßÖËØÏÁÙÚËÏÒËÚÏÝ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÍÏÇÚÕÔÁÒËÍÞÕÚÜÔ
ÖÇØ¦ÔÕÓÜÔÊØÇÙÚÎØÏÕÚÂÚÜÔÙÚÕ
ÚØÕÖÏÑÄÊ¦ÙÕÝËÔÛÇØØÆÔÕÔÚÇÝ
ÚÕßÝÑÚÎÓÇÚÃËÝÚÕßÝÏÊÏÕÑÚÂÚËÝ
ÕØßÞËÃÜÔÑÇÏÄÙÕßÝËÓÖÕØËÆÕÔÚÇÏ
ÚÎÔÐßÒËÃÇÔÇÇÖÕÉÏÒ×ÙÕßÔÁÙÚÜ
ÑÇÏÖÇØ¦ÔÕÓÇËÑÚ¦ÙËÏÝ
¡ÏÑÇÁÒÇ¦ÏÙËÊÏËßÛÆÔÚØÏÇ
ÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ.SVIHS-VYLZ[
>H[JOÖÕßÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÜÔÊÇÙ×ÔÙÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÖÇØÇÚÎØËÃÄÚÏÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÖßØÑÇÍÏÁÝÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËËÐÁÒÏÐÎ
ÐËÑÃÔÎÙÇÔÇÖÄÇÍØÕÚÏÑÁÝËÑÚ¦ÙËÏÝ
ÕÏÕÖÕÃËÝËÃÞÇÔÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÇÖÕ-

ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÕÌÁÒÎÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÈ¦àÕßÔÌÜÚÏ¦Ù»ÇßÚ¦ÖÕß
ÇÖÁÓËÏÔÇÔÍÏÇÔÇÕÒÕÑÒÎØ×ÙÕßÔ
ÚÎÔÇÖÕÉÃÒÜÙÎ
ÔËÒËÔÑ¦ØËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂ
ÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕßËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑ×ÔØËßÔ×ÔÓÇàÕÔÃÇÝ
ËÑÌØ¦àËÏÚÎÔÑÇÚ¦ÖÒÎÐÂÚÎÝÍÏÇ
ÚÎÔÇÒÓÇÚ×ÊÎÇÆÐÎÙÎÚÜÔÖßØÑÇÍÏ×ÔÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌÕßÔÚÇËÖÃÙÎÓÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÑÇÛ×ÝÄÖÜÝßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÎÓÇàÕÔÃÇÊËÔÍÔ×ØÏÙËÌÁÚÕÝ
ÖËØÃÕÊÕÁÔÚÕÔÎÝÐÎØÇÙÃÇÝÄÖÜÝ
ËÃÞËÍÃÔËÏÓËÚÇÐÆÑÇÏÒÄÍÜÚÕßÓËÚËÜØÕÒÕÍÏÑÕÆÌÇÏÔÕÓÁÔÕßÒ§ÃÔÏÕÔÎÙßÞ×ËÖÏÖÒÁÕÔ
ÍÏÇÚÃÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÓÄÒÏÝÙÚÎÔÇØÞÂ
ÚÎÝÖËØÏÄÊÕßÐÎØÇÙÃÇÝÑ¦ÚÏÖÕß
ÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÃÙÜÝÊËÔÁÞÕßÓËÊËÏ
ÇÑÄÓÎÚÇÞËÏØÄÚËØÇ®ÖØÕÙÛÁÚËÏÎ
ËØËßÔÂÚØÏÇÖËØÃÕÊÕÝÐÎØÇÙÃÇÝ
ËÑÚËÃÔËÚÇÏÙËÕØÏÙÓÁÔÇÑØÇÚÃÊÏÇ
ÚÎÝØÇàÏÒÃÇÝÇÖÄÚÇÚÁÒÎßÍÕÆ-

Κτηματίες σχεδίαζαν
μια «Μέρα Φωτιάς»
στη διάρκεια του μηνός,
σημειώνεται σε ρεπορτάζ
της τοπικής εφημερίδας
Folha do Progresso.

Το Κέντρο Ερευνών
της Βραζιλίας βεβαιώνει
ότι μέσα στο 2019 έχουν
καταγραφεί 39.194 φωτιές
– Αύξηση κατά 77%
σε σύγκριση με το 2018.

ÉÏÒÜÛËÃ©ÏÌÜÚÏÁÝÇÖÄÌßÙÏÑ¦ÇÃÚÏÇËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÙÖ¦ÔÏËÝÙÚÎÔ
ÓÇàÕÔÃÇËÖÕÓÁÔÜÝÇßÚÁÝÖÕßÈÒÁÖÕßÓËÚ×ØÇÖØÕÑÒÂÛÎÑÇÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÂÙÞËÊÄÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÇÖÄ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝ®ËÑÚÏÓ¦
§ÜØÃÚËØÇÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÎ-VSOH
KV7YVNYLZZVÓÏÇÚÕÖÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇÙÚÕÑØÇÚÃÊÏÕÇØ¦ÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔÓÇàÕÔÃÇËÃÞËÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏØËÖÕØÚ¦àÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ
ÕÖÕÃÕÚÕÖÏÑÕÃÑÚÎÓÇÚÃËÝÙÞËÊÃÇàÇÔ
ÓÏÇ¡ÁØÇ¢ÜÚÏ¦Ý®ÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÕßÓÎÔÄÝÃÍËÝÎÓÁØËÝÇØÍÄÚËØÇ
ËÖÏÈËÈÇÏ×ÛÎÑËÚÕÑØÇÚÃÊÏÕÚÕß
ÑØËÕÑßÈËØÔÂÚÎÝÑÂØßÐËÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂÙËÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÁÑÚÇÑÚÎÝ
ÇÔ¦ÍÑÎÝÑÇÛ×ÝÎÇÚÓÕÙÌÇÏØÏÑÂ
ØÆÖÇÔÙÎÁÛËÚËÙËÙÕÈÇØÄÑÃÔÊßÔÕÚÎÊÎÓÄÙÏÇßÍËÃÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÔØÃÑË¡ÖÇØÓÖÄÙÇÑÇÛÎÍÎÚÂÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÕß¦Õ¦ÕÒÕÑÇÏÙÚÁÒËÞÕÝ
ÚÕßØÍÇÙÚÎØÃÕßÚÓÕÙÌÇÏØÏÑÂÝ

ÙÚÕßÓÁÞØÏÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÑÇÏËÃÔÇÏ
ÚÄÚËÖÕßÕÏÑÚÎÓÇÚÃËÝÈ¦àÕßÔÌÜÚÏ¦ÍÏÇÔÇÑÇÛÇØÃÙÕßÔÚÎÍÎÚÕßÝ
©ÏËØËßÔÎÚÁÝÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÚ×ØÇ
ÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÔÇÔÕÏÑÇÖÔÕÃÇÖÄ
ÚÏÝÖßØÑÇÍÏÁÝÚÎÝÓÇàÕÔÃÇÝÁÌÚÇÙÇÔÄÔÚÜÝÓÁÞØÏÚÕ¦Õ¦ÕÒÕ©
ÕßØÇÔÄÝÚÎÝÓËÍÇÒÕÆÖÕÒÎÝÂÚÇÔ
ÇÙßÔÂÛÏÙÚÇÙÑÕÚËÏÔÄÝÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÑÇÏÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏ
ËÆÒÕÍÇÇÔÎÙßÞÕÆÔÍÏÇËÔÊËÞÄÓËÔÎÙßÙÞÁÚÏÙÎÚÕßÌÇÏÔÕÓÁÔÕßÓË
ÚÏÝÖßØÑÇÍÏÁÝÙÚÕÚØÕÖÏÑÄÊ¦ÙÕÝ
ØÕÙÖÇÛÕÆÓËÔÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÙÕßÓË
ÖÄÙÕÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÇÖÄÇßÚÂÔÚÎÔ
Ñ¦ÖÔÇÁÌÚÇÙËÙÚÕ¦Õ¦ÕÒÕ®
ÊÎÒ×ÔËÏÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝ¡ÖÇØÓÖÄÙÇßÙÚßÞ×ÝÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÛÇ
ÞËÏØÕÚËØÁÉÕßÔ®ÖØÕÙÛÁÚËÏËÔ
ßÖ¦ØÞËÏÚÃÖÕÚÇÙÚÕÔÕØÃàÕÔÚÇÖÕß
ÔÇÓÇÝÊÃÔËÏÓÏÇËÒ¦ÞÏÙÚÎËÒÖÃÊÇ
ÄÚÏÑ¦ÚÏÛÇÍÃÔËÏÍÏÇÔÇÖØÕÙÚÇÚËßÛËÃÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇËÖÄÓËÔÇ
ÚÁÙÙËØÇÞØÄÔÏÇ®

¢ßÙÏÑÂÝÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÖßØÑÇÍÏ×ÔÙÚÎÔÓÇàÕÔÃÇÇßÐÂÛÎÑËÑÇÏ
ËÖÃÚÜÔÊÆÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÜÔÑßÈËØÔÂÙËÜÔÇÒÒ¦ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÇÌ×Ý

ËÖÏÊËÏÔ×ÛÎÑÇÔÓËÚÎÔ¦ÔÕÊÕÚÕß
¡ÖÕÒÙÕÔ¦ØÕ©ÃÊÏÕÝÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏ
ÑÚÎÓÇÚÃËÝÑÇÏÁÓÖÕØÕÏÐßÒËÃÇÝÑÄÈÕßÔÊÁÔÚØÇÍÏÇÔÇÇÖÕÑÕÓÃÙÕßÔ

Πυρά σε Μακρόν
Στο κέντρο³iØÙ{ÉÚÖØ
Ü{³{~ÊØÉ~³ÂÉÖÉ³Ñ{i~Ñ³Ñ³¨×Ê³iØåÐÑÇËÑØ$
ÒÜÜØ¨ÌÉÙ¨Ø ÐÑÈÓÜ
Ñ~¨ÌÓ~ÑÉÜÌoo{ÑtÙ{ÉÚÊ~¨Ëiu~Ñ{¨ÑÊooÉ{ÜÉÌ³{ÚÑÚÓÉ{³ÇÊ³iÐÑ
³iÖÙ~¨È×ÊØ³iØ
ÐÒÙÑØ¬V³iËÑ×{ÜÂÉÉËÑÈ³Ì³.ÑKKÑ³~Ö¨{Ñ~³i{Ñ¨Ë³Çt0Ë³{
ÐÑØ~ÑËoÉ³Ñ{È¨{ÜÉ~³{~ÒuV
Óo¨ÑÉ³/Àx²²_¦Ñ~¨ÌVÈo¨ÑÐÐËÇ³ÑØ³i
³É¨Ò³{ÑØiÐÑËÑØåÐÑÇËÑVÈÈÜoËÇÉ³Ñ{Ì³{
Ñ¨ÒoÉ{³¸Æ³ÈÂÈoÌÈ~Ñ{Ù{ÑÚÓ³É{³¯l³
oÜÈ~É¨³ÈÜÑÊ³iVÉ×{ÜÂÉÉËÉ¨ËÈ
³¨ËÑÉ~Ñ³ÐÐÖ¨{Ñ×È³{~
~Ñ{Ç{~É{Ù0iKÑÚ{Ò
³ÈÑiÈTËÑÉÂÓ×¨ÑÉ~Ñ{
oÉ{~ÌØo¨ÑÐÐÑ³ÓÑØ³È
$ å³Ì{~È³{Ó¨ÉØ
$ÂÉËÑ Ê³ÑiÑ³ËÙ¨Ñi³È
=ÑÎ¨ÜÒ¨$¨ÌÉÙ¨Ø³iØ¨ÑÇ{ÜËÑØ~Ñ³ioÌ¨iÉ³ÒÜÜÐÌÜoÌ³È
o{ÑtÑ{~{~¨Ñ³{~Ê³¨ËÑu~Ñ{Ñ¨ÓÐKÑi³{Ø
É³É¨{~ÓØÈÚÓÉ{Ø³iØ
T¨ÑØ³È ¨Ë³É¨ÑVÉËTÉ
ÑÑo¨ËÉ{³iÂÖ³i³Ñ
³È¨KÜÊÐÑ³ØVÈ³i¨ËÇ³ÑØÌ³{i~ÈKÓ¨iÊ
³ÈÙÉÓTÉ{³iÙÈÑ³Ì³i³Ñ
ÑÉÜÓoÂÉ{³{ØÈ¨~Ño{ÓØÉ
Ð{ÑÓ~³ÑiÐÉoÑÜÖ³É¨i³iØ
ÛÈ³{~ÊØ È¨iØ(¨Ì×Ñ³ÑVÉ¨ÐÑËÑ~Ñ{ ¨KioËÑ
³ÑÐÒ³iÑ³iT¨iÐÑ³ÙÌ³ii¨o¨ÑÐÐÒ³ÉÑ³Ë³iØÑËÜiØ³iØ
åÐÑÇËÑØÖ³É¨ÑÑÌÑ¨ÉÐKÒÉ{Ø³iØ~ÈKÓ¨iiØ
ÜÒ¨³iÉ{ÜoÊ
~Ñ{³iÈÜËiÊ³ÈØÓKÑ{ÑVÑ~¨ÙÉÂ{ÌØÜÒ¨ÉÜËÇÉ{Ò³Ñ³i
È³Ê¨{ÂÊ³ÈÑÌ³
åÐÉ¨{~ÑÌ¨ÌÉÙ¨ ³ÌÑÜ³0¨ÑÐVÐÉ³Ë
Ù{Ñ³i¨ÉËÒ¨{³ÉØTÓÉ{Ø
REUTERS

«Λιώνουν» οι δικαιολογίες για την κλιματική αλλαγή
ÚÎÝØÕÏÒÇÔÊÃÇÝÔÇÖÜÒÂÙËÏÚÎÔÂÙÕÓÕÞÛÎØÂ®
©ÖØÄËÊØÕÝ¬ØÇÓÖËÔÊÏÇÌÁØËÚÇÏ
ÍÏÇÚÕÔÌßÙÏÑÄÖÒÕÆÚÕÚÎÝØÕÏÒÇÔÊÃÇÝÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÙÖ¦ÔÏËÝÍÇÃËÝ¶ÇÔÇÍÑÇÃËÝÓËÚÇÒÒÏÑÁÝÕßÙÃËÝÍÏÇ
ÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÑÏÔÎÚ×ÔÚÎÒËÌ×ÔÜÔ
ÑÇÏÎÒËÑÚØÏÑ×ÔÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ¶ÇÒÒ¦
ÑÇÏÓËÍ¦ÒÇÇÖÕÛÁÓÇÚÇÖËÚØËÒÇÃÕß
ÑÇÏÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕß¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇ
Î©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔËÖÕÌÛÇÒÓÏ¦ÚÕÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÄÁÒËÍÞÕÚÎÝÖØÄÙÈÇÙÎÝ
ÙÚÕÔÄØËÏÕÇÍÜÓÁÔÕ¥ÑËÇÔÄÎ

Παρά τις αυστηρές προειδοποιήσεις, η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει
την εδαφική επέκταση
των ΗΠΑ μέσω της εξαγοράς της αυτόνομης περιοχής της Γροιλανδίας.
ÔÇßÙÏÖÒÕãÇÙÚÇÔËØ¦ÚÕßÕÖÕÃÕßËÃÔÇÏÖÒÁÕÔËÌÏÑÚÂÞ¦ØÎÙÚÎÔÚÂÐÎ
ÚÜÔÖ¦ÍÜÔØÄÙÌÇÚËÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÍËÜÒÕÍÏÑÁÝÁØËßÔËÝÁÊËÏÐÇÔÄÚÏ
Îà×ÔÎÚÕßÇØÑÚÏÑÕÆÑÆÑÒÕßÖËØÏÁÞËÏÖÕÙÕÙÚÄ ÚÜÔÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝ
¦ÍÔÜÙÚÜÔÇÖÕÛËÓ¦ÚÜÔÖËÚØËÒÇÃÕß
ÑÇÏÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕßÙÚÕÔÑÄÙÓÕ²¦ØÎÑßØÃÜÝÙÚÏÝØÜÙÏÑÁÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÝÎ
ØÑÚÏÑÂÖÇØ¦ÍËÏÖÕÙÕÙÚÄ ÚÕß
ÖÇÒÒÇÊÃÕß ÚÜÔÊÏÇÓÇÔÚÏ×ÔÑÇÏ
 ÚÎÝÖÒÇÚÃÔÇÝÖÕßËÐÕØÆÙÙÕÔÚÇÏÙÂÓËØÇÙÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎ
ÑÕÔÚÄÌÛÇÒÓÎÑÇÏÇØÖÇÑÚÏÑÂ
ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÇÍÔÕËÃÄÓÜÝÚÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÎÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÇÖÄÚÎÔ¦ÔÕÊÕÚÎÝÙÚ¦ÛÓÎÝ
ÚÜÔßÊ¦ÚÜÔ¡ÁÞØÏÚÕÙÞËÊÄÔ
ÊÆÕÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ¦ÔÛØÜÖÕÏ¶ÖÕ-

EPA

ΑναμνηστικήÖÒÇÑÁÚÇÙÚÎÓÔÂÓÎÚÕß
ÖÇÍËÚ×ÔÇ©ÑÏÕÑÕÆÒÚÕßÖØ×ÚÕß
ÖÕßÁÒÏÜÙËÙÚÎÔÙÒÇÔÊÃÇËÐÇÏÚÃÇÝ
ÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÚÕÖÕÛÁÚÎÙÇÔÕÏØÞÁÝÚÎÝÔÎÙÏÜÚÏÑÂÝÞ×ØÇÝ
ÖÏÔÇÑÃÊÇÇÔÇÌÁØËÏËÖÏÍØÇÓÓÇÚÏÑ¦ÙÚÇÏÙÒÇÔÊÏÑ¦ÑÇÏÙÚÇÇÍÍÒÏÑ¦!
ßÚÄÝËÃÔÇÏÕÖØ×ÚÕÝÖÇÍËÚ×ÔÇÝ
ÖÕßÖÇÆËÏÔÇÞÇØÇÑÚÎØÃàËÚÇÏÜÝ
ÚÁÚÕÏÕÝ¬ÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇ
ÄÒÕÏÕÏÖÇÍËÚ×ÔËÝÓÇÝÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÚÕÔÃÊÏÕÊØÄÓÕ¬ÕÓÔÎÓËÃÕ
ÇßÚÄÊËÃÞÔËÏÄÚÏÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÕÆÓË
ÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏÑÇÏÍÔÜØÃàÕßÓËÚÏÖØÁÖËÏÔÇÑ¦ÔÕßÓË®
ÖÄÚÎÔÖÇÍÕÑØÎÖÃÊÇÚÎÝØÕÏÒÇÔÊÃÇÝÓÁÞØÏÑÇÏÚÕßÝÓÔÎÓËÏ×ÊËÏÝÖÇÍËÚ×ÔËÝÚÎÝÊßÚÏÑÂÝÔÚÇØÑÚÏÑÂÝÕÖ¦ÍÕÝÚÎÝÎÝÒÏ×ÔËÏÓË
ÚÇÞÆÚÇÚÕßÝØßÛÓÕÆÝÄÖÜÝËÐÎÍËÃ
ÙËÖØÄÙÌÇÚÕ¦ØÛØÕÚÎÝÎÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÚÕß*55ÇØÄÚÏÎÙÚ¦ÛÓÎ
ÚÜÔÛÇÒÇÙÙ×ÔÁÞËÏËÓÌÇÔÃÙËÏÇßÐÕÓËÏ×ÙËÏÝÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ
ÙÚÕØÃÇÝÎËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇ
ËÑÖÒÂÙÙËÚÇÏÇÖÄÚÕÔÚÇÞÆØßÛÓÄ
ÚÎÝÇÔÄÊÕßÚÎÝÙÚ¦ÛÓÎÝÚÜÔßÊ¦ÚÜÔÔÕÏÖÇÍËÚ×ÔËÝÙßÔËÞÃÙÕßÔ
ÔÇÒÏ×ÔÕßÔÓËÚÕÔØßÛÓÄÇßÚÄÕÏ
ÑÃÔÊßÔÕÏÍÏÇÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÇÔÎÙßÞÎÚÏÑ¦
ÇØ¦ÚÏÝÇßÙÚÎØÁÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÝÄÓÜÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕß¬ØÇÓÖßÏÕÛËÚËÃ
ÇÖÄÉËÏÝÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇËÖÏÊÏ×ÑÕÔÚÇÝÚÎÔËÊÇÌÏÑÂËÖÁÑÚÇÙÎÚÜÔ
ÓÁÙÜÚÎÝËÐÇÍÕØ¦ÝÚÎÝÇßÚÄÔÕÓÎÝÖËØÏÕÞÂÝÚÎÝØÕÏÒÇÔÊÃÇÝ
ÇÖÄÚÎÇÔÃÇÖØÄÚÇÙÎÇßÚÂÚÕß
¬ØÇÓÖÖÕß¦ÌÎÙË¦ÌÜÔÎÚÎÊÇÔÏÑÂ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÕÑ¦ÒËÙËÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÊÏÁÔËÐÎÓËÚÇÐÆ ÕÖËÍÞ¦ÍÎÝÑÇÏ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÓËÚÕÔÖØÄËÊØÕ¬ØÇÓÖ
ÔÇÇÑßØ×ÔËÏÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÎ
ËÖÃÙÑËÉÂÚÕßÙÚÎÙÑÇÔÊÏÔÇÈÏÑÂ
Þ×ØÇÞÇØÇÑÚÎØÃàÕÔÚÇÝÚÎÔ¦ØÔÎÙÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÎÝÇÔÃÇÝÑÇÏ

«Αυτός ÉËÑ{¨³ØÑoÉ³ÑØÈÑÖÉ{ÑTÑ¨Ñ~³i¨ËÇÉ³Ñ{Ø³Ó³{Ø0ÐiÐÉËÑÈ³ÌÙÉËTÉ{Ì³{ÈÉ{Ùi³{ÖÐÉ
³{ÈÐKÑËÉ{~Ñ{o¨ËÇÈÐÉ³{¨ÓÉ{Ñ~ÒÈÐÉuVo¨Ò×É{iÜÑ~Ó³Ño{Ñ³ÑoÉ³Ñ$~{~ÖÜ³iÜÑÙËÑ
ÙÕÙÚÄ ÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆ¶ÓÖÕØËÃÔÇÁÞÕßÔËÑÚÕÖÏÙÛËÃ
ÍÏÇÔÇÇÔÇàÎÚÂÙÕßÔÑÇÚÇÌÆÍÏÕÙË
ßÉÃÖËÊÇËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÇÔÄÊÕßÚÜÔ
ßÊ¦ÚÜÔÙÆÓÌÜÔÇÓËÓËÒÁÚÎÚÕß
¬Õ¡ÖÇÔÍÑÒÇÔÚÁÝËÃÔÇÏÓÃÇ
ÇÖÄÚÏÝÞ×ØËÝÖÕßÊÏÇÚØÁÞËÏÇßÚÄÔ
ÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÞËÊÄÔËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ¦ÔÛØÜÖÕÏÙÚÎÞ×ØÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÍÃÔÕßÔÑÒÏÓÇÚÏÑÕÃÖØÄÙÌßÍËÝ®Ë¦Ô
ÎÙÚ¦ÛÓÎÚÎÝ¦ÒÇÙÙÇÝÚÎÝËÍÍ¦ÒÎÝÇßÐÎÛËÃÑÇÚ¦ÁÔÇÓÁÚØÕÈßÛÃàÕÔÚÇÝÖÕÙÕÙÚÄ ÚÎÝÞ×ØÇÝ
Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÇÔËØ¦

Απειλή για το πόσιμο νερό
ËÐÎØ¦ÑÒÃÓÇÚÇÙÚÏÝÖÇØßÌÁÝ
ÕØÁÜÔÕÏÖÇÍËÚ×ÔËÝÙßÒÒÁÍÕßÔ
ÈØÄÞÏÔÕÔËØÄÇÖÕÛÎÑËÆÕÔÚ¦ÝÚÕ

ÓËÚÎÓÕØÌÂÖ¦ÍÕßÚÕßÝÉßÞØÕÆÝ
ÓÂÔËÝÚÕßÁÚÕßÝ©Ö¦ÍÕÝÇßÚÄÝ
ÒÏ×ÔËÏÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÚØÕÌÕÊÕÚ×ÔÚÇÝÖÕÚÇÓÕÆÝÓËÖÄÙÏÓÕÔËØÄ
ÔÇÝÑÄÙÓÕÝÞÜØÃÝÖÇÍËÚ×ÔËÝ
ÛÇÇÖËÏÒÕÆÙËÚÎÔÖÇØÕÞÂÖÄÙÏÓÕßÔËØÕÆ¦ÔÕÊÕÝÚÎÝÙÚ¦ÛÓÎÝÚÜÔÛÇÒÇÙÙ×ÔÇÖÄÚÎÓËØÏ¦ÚÎÝÙßÓÈ¦ÒÒËÏÙÚÎÔÇÆÐÎÙÎ
ÚÜÔÓÁÙÜÔÛËØÓÕÑØÇÙÏ×ÔÖËØÏÕØÃàÕÔÚÇÝÚÎÔÖÕÏÑÏÒÃÇÚÜÔÑÇÒÒÏËØÍËÏ×ÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ
ÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÁÚÙÏÙËÖËØÏÕØÏÙÓÄ
ÚÜÔÛØËÖÚÏÑ×ÔÏÊÏÕÚÂÚÜÔÑ¦ÛË
ÙÕÊËÏ¦ÝÙÚÎÊØÇÙÚÏÑÂÇÆÐÎÙÎ
ÚÜÔÚÏÓ×ÔÙÚÇÚØÄÌÏÓÇÑÇÏÙË
ËßØËÃÇßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎ
¦ÔÕÊÕÝÚÎÝÙÚ¦ÛÓÎÝÚÜÔ
ßÊ¦ÚÜÔÛÇÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÚÏÝÖÇØÇ-

ÛÇÒ¦ÙÙÏËÝÑÕÏÔÄÚÎÚËÝÖÏÕËß¦ÒÜÚËÝÙËÖÒÎÓÓÆØËÝËßÔÕ×ÔÚÇÝÚÎ
ÊÏÇÙÖÕØ¦ÓÕÒßÙÓÇÚÏÑ×ÔÖÇØÇÍÄÔÚÜÔÑÇÛ×ÝÚÇÙßÙÚÂÓÇÚÇÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÒßÓ¦ÚÜÔÛÇÇÞØÎÙÚËßÛÕÆÔ
ÊÏÇØØÕÂÒßÓ¦ÚÜÔÙËÖÕÚÇÓÕÆÝ
Øß¦ÑÏÇÊØÄÓÕßÝÑÇÏÑÇÚÕÏÑÃËÝÛÇ
ËÔÏÙÞÆÙËÏÚÎÔËÐ¦ÖÒÜÙÎÛÇÔÇÚÎÌÄØÜÔÓÕÒßÙÓÇÚÏÑ×ÔÇÙÛËÔËÏ×ÔÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÔÕÓÃàÕßÔÄÚÏÎ¦ÔÕÊÕÝÚÎÝÙÚ¦ÛÓÎÝÚÜÔÛÇÒÇÙÙ×ÔÙÎÓÇÃÔËÏÓÄÔÕ
ÖÒÎÓÓÆØËÝÍÎÝËÜØÕÆÔÄÚÏË¦Ô
ÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÝÊËÔÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔ
ÖÒÎÓÓßØÏÙÓÁÔÎà×ÔÎÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÇÔÎÙßÞÕÆÔËÔÚÆÖÜÙÎ
ÇßÚÂËÃÔÇÏËÔÚËÒ×ÝËÙÌÇÒÓÁÔÎ
ÑÇÛ×ÝÎÖÒÎÓÓÆØÇÛÇÓÕÒÆÔËÏ
ÚÕÔßÊØÕÌÄØÕÕØÃàÕÔÚÇÑÇÏÚÇ
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Το φαβορί και οι άλλοι μνηστήρες

ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο υποβιβασμός
του προϊόντος

Το νέο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα ξεκίνησε με προσδοκίες για πλούσιο θέαμα και πολλά γκολ
είναι μια μεγάλη απώλεια όπως και οι
Τιάγκο, Μαργκάσα, όμως πιστεύουν
πως βρήκαν στις θέσεις τους επιλογές
που μπορούν να καλύψουν τα κενά.
Αποφεύγουν να μιλήσουν για κάποια
συγκεκριμένη θέση, αλλά στο μυαλό
όλων είναι να μπορέσουν να επαναλάβουν το περσινό κατόρθωμα και να
μπουν στην εξάδα. Οικονομικά υστερεί
η ομάδα τους και το ξέρουν, αλλά αν
κάποιος άλλος έκανε λάθος επιλογές
τότε με τις σωστές δικές τους θα είναι
εκεί να το εκμεταλλευτούν.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Την Παρασκευή 23/8 (με τον αγώνα Νέα
Σαλαμίνα – Πάφος), ξεκίνησε το νέο
παγκύπριο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα.
Υπάρχει και φέτος το μεγάλο φαβορί,
που δεν είναι άλλο από τον πρωταθλητή
στα τελευταία εφτά χρόνια, ΑΠΟΕΛ.
Κυριότεροι αντίπαλοί του στην διεκδίκηση του τίτλου αναμένεται να είναι
και φέτος, ο Απόλλωνας και η ΑΕΚ. Να
δώσει συνέχεια στην καλή περσινή
χρονιά , θέλει η ΑΕΛ. Νέα αρχή επιδιώκουν Ομόνοια και Ανόρθωση. Όσον
αφορά στη Νέα Σαλαμίνα, θέλει ν’ επαναλάβει τα περσινά της κατορθώματα.

Ο ΑΠΟΕΛ μπορεί να καυχιέται πως διαθέτει το πιο
πλήρες ρόστερ ίσως και της σύγχρονης ιστορίας του.

Ομόνοια

Βάσιμες ελπίδες
για κάτι καλό

ΑΠΟΕΛ

Πανίσχυρο με
στόχο το 8ο σερί

Οι πρωταθλητές στα τελευταία 7 χρόνια
(!), έχουν ενισχυθεί σε μεγάλο βαθμό
με πολύ ποιοτικούς παίκτες προκειμένου
να υλοποιήσουν τον στόχο της συμμετοχής τους στους Ευρωπαϊκούς ομίλους
μέσω ChampionsLeague. Πέτυχαν ήδη
τον πρώτο, κύριο στόχο τους και φιλοδοξούν ότι θα μπορέσουν να συνεχίσουν
την κυριαρχία τους στο πρωτάθλημά
μας. Έχουν όλες τις προϋποθέσεις για
να τα καταφέρουν ξανά. Η αλλαγή στην
τεχνική ηγεσία με την έλευση του Γερμανού Τόμας Ντολ στην θέση του…
προβληματικού Πάολο Τραμετσάνι, έφερε νέο αέρα αισιοδοξίας στην ομάδα η
οποία θα μπει με τα καλύτερα δεδομένα
στο νέο πρωτάθλημα. Είναι πολύ πιθανή
η μεταγραφή του πολυτιμότερου παίκτη
και μεγάλου αστεριού της ομάδας, του
Μούσα Αλ Τάμαρι, ωστόσο, υπάρχουν
στον «Αρχάγγελο», πολύ ικανοί μεσοεπιθετικοί για να καλύψουν το κενό που
θ’ αφήσει μετακόμιση του Ιορδανού
«μάγου» σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα.

ΑΕΚ

Με στόχο το...
απωθημένο της

Η απουσία ευρωπαϊκών υποχρεώσεων
μετά τον Αύγουστο θα επιτρέψει στους
περσινούς δευτεραθλητές να κάνουν
καλύτερη κατανομή δυνάμεων με στόχο
βέβαια την επιστροφή στους τίτλους
μετά από μια σεζόν. Η ομοιογένεια θα
είναι γι’ άλλη μια χρονιά το μεγάλο όπλο,
με τον Μουρίγιο να επιχειρεί να ρίξει
και το μέσο όρο ηλικίας του ρόστερ.
Τουλάχιστον την τελευταία διετία οι
Λαρνακείς δηλώνουν ανοιχτά και χωρίς
περιστροφές ότι μεγάλος στόχος είναι
το πρωτάθλημα με το οποίο φλέρταραν
έντονα την τελευταία τετραετία ωστόσο
δεν κατάφεραν να ξεδιψάσουν από την
πηγή. O Τρισκόφσκι αναμένεται να τραβήξει γι’ άλλη μια σεζόν κουπί στο σκοράρισμα ενώ στη μεσαία γραμμή, ο
Έκτορ Χέφελ αποτελεί πλέον την... παλιοσειρά, επιχειρώντας να καλύψει και
το κενό της αποχώρησης του Λαρένα.

Ο Ιβάν Τρισκόφσκι θα είναι και φέτος από τα μεγάλα
αστέρια του πρωταθλήματος και της ΑΕΚ.

Με προσθήκες σαν του Γιαννιώτα ο Απόλλωνας ευελπιστεί πως στο τέλος θα είναι
πρωταθλητής.

Ομόνοια και Ανόρθωση θέλουν να αφήσουν πίσω τους τη μετριότητα των τελευταίων ετών.
ομάδα επίσης αποκλείεται. Τι πρέπει
να κάνει ο Απόλλωνας; Πολύ απλά να
αποδειχθεί φέτος πιο ανθεκτικός στην
μυρωδιά του τίτλου τον ερχόμενο Μάιο
που τα τελευταία χρόνια παίζει σαν
πρωταθλητής, αλλά ως πρωταθλητής
αυτός που πανηγυρίζει στο τέλος είναι
ο ΑΠΟΕΛ. Είναι το μεγάλο απωθημένο
όλων στην «κυανόλευκη» πλευρά της
Λεμεσού και οι προσθήκες που έγιναν
ήταν καθαρά σε αυτή την κατεύθυνση.
Γιαννιώτας και Νσούε το έχουν κάνει
στον ΑΠΟΕΛ και σίγουρα αποτελούν
τις πιο ηχηρές κινήσεις στο παζάρι.
Όλοι περιμένουμε την ομάδα της Λεμεσού να είναι και φέτος στη διεκδίκηση
του τίτλου αλλά με τα τόσα που είδαμε,
φαβορί δεν μπορείς να τον πεις. Από
τις αντοχές του θα κριθούν όλα.

σκολίες και όχι ομάδας κυπελλούχου.
Όσο ο Ντούσαν Κέρκες καταφέρνει να
τους κρατά δεμένους, τότε είναι σίγουρο
πως η ΑΕΛ θα είναι και φέτος δυσκολοκατάβλητος αντίπαλος και ικανή να διεκδικήσει την έξοδο στην Ευρώπη. Με τα
υφιστάμενα δεδομένα στο διοικητικό/οικονομικό, το να επανέλθει η ομάδα στην
διεκδίκηση του πρωταθλήματος μοιάζει
με όνειρο απατηλό. Το βασικό ζητούμενο
είναι να μην γκρεμιστεί ό,τι με κόπο
χτίστηκε πέρσι. Ο Γκαζαριάν είναι ο παίκτης που αναμένουμε να ξεχωρίσει, ενώ
και ο Τόρες που επέστρεψε από δανεισμό
περιμένουμε να δώσει ποιότητα.

Με στόχο μια νέα αρχή εισέρχεται στο
νέο πρωτάθλημα η Ομόνοια. Μια νέα
αρχή που θα αλλάξει την κατεύθυνση
των τελευταίων χρόνων και θα τείνει
προς το να την επαναφέρει στο δρόμο
των επιτυχιών. Κλείνει σχεδόν δεκαετία
από την τελευταία φορά που η ομάδα
πήρε πρωτάθλημα. Η τελευταία φορά
που συνέβη κάτι τέτοιο ήταν το έτος
2010. Αυτή η περίοδος από πλευράς
μετεγγραφών κινήθηκε στο μοτίβο των
τελευταίων χρόνων. Πάμπολλες διαφοροποιήσεις στο ρόστερ –αφού και το
περσινό ήταν ανεπαρκές- με την προσδοκία ότι η κατάσταση θα είναι βελτιωμένη και η ομάδα θα επανέλθει στο
δρόμο των επιτυχιών. Ο Νορβηγός προπονητής Χένικγκ Μπεργκ με καλό ποδοσφαιρικό και προπονητικό βιογραφικό
είναι ο άνθρωπος που ανέλαβε αυτή
τη σεζόν να οδηγήσει την ομάδα σε
δρόμους διαφορετικούς. Σε στενή συνεργασία με το αθλητικό διευθυντή
Νεόφυτο Λάρκου που ξέρει καλά την
Ομόνοια αφού θήτευσε με επιτυχία στο
πόστο του προπονητή, προχώρησαν
στην ενίσχυση της ομάδας. Τα σημάδια
των φιλικών κρίνονται ελπιδοφόρα.

Ανόρθωση

Πατώντας το κουμπί
της επανεκκίνησης

ΑΕΛ

Να κάνει
ό,τι και πέρσι

Να λήγουν τα πρωταθλήματα Απρίλη
δε γίνεται, να παίρνει τον τίτλο όποιος
δείχνει να αποδίδει καλύτερα στο γήπεδο
ή όποιον οι αντίπαλοί του, π.χ. Γιούργκεν
Στρέπελ, θεωρούν ως την καλύτερη

Ήταν μια χρονιά που οι ΑΕΛίστες τη χαρακτήρισαν ως το «τέλος της κατάρας»
η περσινή για την ομάδα τους, αφού λύθηκαν τα μάγια των τελικών κυπέλλου
που τόσο πλήγωναν την περηφάνια
τους. Κάποιους μήνες μετά, η αλήθεια
είναι πως οι «γαλαζοκίτρινοι» δεν έχτισαν
στην περσινή επιτυχία, αφού ψάχνουν
διοίκηση και σαφώς η ενίσχυση που
έγινε ήταν με βάση τις οικονομικές δυ-

Η πιο πετυχημένη ομάδα της περσινής
σεζόν, σε αναλογία του τι πλήρωσε και
τι κατάφερε, ήταν μάλλον η Νέα Σαλαμίνα που κέρδισε τα θετικά σχόλια
όλων των ποδοσφαιρόφιλων. Το καλοκαίρι της ξεκίνησε μέσα σε μια αβεβαιότητα αφού οι πλείστοι παίκτες της
λόγω της χρονιάς που έκαναν είχαν
προτάσεις και από άλλες ομάδες. Οι
υπεύθυνοι του σχεδιασμού έκαναν
υπομονή, πόνταραν στο καλό κλίμα
που υπήρχε και τελικά αν δει κανείς
τη σούμα, τον βασικό της κορμό κατάφερε και τον κράτησε. Ο Γκολομπάρτ

Η επιστροφή του Τιμούρ Κετσπάγια
στον πάγκο της «Μεγάλης Κυρίας»
μετά από μια δεκαετία ήταν αρκετή
για να δημιουργήσει από μόνη της,
ευφορία στις τάξεις των φίλων της
ομάδας. Ο Γεωργιανός τεχνικός έδειξε
τόσο στα φιλικά προετοιμασίας, όσο
και στον τρόπο υλοποίησης του προγραμματισμού ότι επιμένει σε συγκεκριμένη αγωνιστική φιλοσοφία, δίνοντας έμφαση στο σχηματισμό μιας
συμπαγούς μεσοαμυντικής γραμμής.
Η ελληνική και γεωργιανή αγορά αποτέλεσαν ξανά τη βάση για τη δόμηση
της νέας Ανόρθωσης, στην οποία παρέμειναν μόλις πέντε ποδοσφαιριστές
καταλόγου άλφα από την περσινή σεζόν. Ο Τιμούρ Κετσπάγια δήλωσε σε
τουλάχιστον δύο περιπτώσεις ότι η
φετινή έκδοση θα διεκδικήσει τίτλους
αν και η εικόνα στα πιο δυνατά φιλικά
προετοιμασίας δημιούργησε προβληματισμό, όπως και ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της μεσοεπιθετικής
γραμμής. Πίσω στο 2005 ο Γεωργιανός
τεχνικός πέτυχε το ασύλληπτο με την
κατάκτηση του πρωταθλήματος με
μια ομάδα η οποία χτίστηκε από την
αρχή, ωστόσο πλέον το 2019 τα δεδομένα είναι διαφορετικά με ομάδες όπως
η ΑΕΚ και η ΑΕΛ να έρχονται από την...
εξωτερική.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Ντολ και Τραμετσάνι

Αναβολές και ορισμοί

Μα είναι δυνατόν;

φίλους του ΑΠΟΕΛ, σε σχέση με τις πρώτες εντυπώσεις και στο ξεκίνημα της θητείας του Τόμας Ντολ στην τεχνική ηγεσία. Όσο για τον προκάτοχό του, ακόμη
και αυτοί που υποστήριζαν τον Ιταλό τεχνικό και τις επιλογές του, ακόμη και αυτοί, μειοψηφία έστω, που ίσως διαφώνησαν με την απομάκρυνσή του, οφείλουν να παραδεχθούν πως οι πρώτες μέρες, οι πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις
στη μετά Τραμετσάνι εποχή, εκτεθειμένο περισσότερο αφήνουν τον Ιταλό. Κυρίως από το γεγονός ότι επιβεβαιώθηκε
η πληθώρα ποιοτικών επιλογών που είχε
στη διάθεσή του ο κύριος Τραμετσάνι και
γενικότερα ένα ρόστερ που του έδινε τη
δυνατότητα να διαμορφώνει ανάλογα τα
πλάνα του, όταν αποδεδειγμένα οι αρχικές του επιλογές δεν τον δικαίωναν. Δυνατότητα που δεν αξιοποίησε ποτέ του…

πρωτάθλημα, με την αναβολή και των
δύο πρώτων αγώνων των ομάδων που
συμμετέχουν στα πλέι οφ των δύο ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Το θέμα, βέβαια, δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός πως το πρωτάθλημα για τις δύο αυτές ομάδες αρχίζει στα μέσα Σεπτεμβρίου, ούτε για τις «κουτσουρεμένες» πρώτες αγωνιστικές και τη βαθμολογία με
αστερίσκους και υποσημειώσεις. Οι ορισμοί των αγώνων που αναβλήθηκαν είναι το ζητούμενο. Αν θα έχουμε ξανά το
ίδιο (απαράδεκτο) σκηνικό, αγώνες του
πρώτου γύρου να διεξάγονται μετά τις
αντίστοιχες αναμετρήσεις του δεύτερου
γύρου και αν θα ψάχνουμε, αναλόγως
πότε θα γίνουν κάποια παιγνίδια, ποιοι
παίκτες έχουν δικαίωμα συμμετοχής και
πόσες επιλογές θα έχουν στη διάθεσή
τους οι προπονητές.

τα στάδια να εξασφάλισαν τη σχετική
άδεια, γεγονός που προκάλεσε αρκετές
απορίες στον κόσμο. Όχι μόνο σε
απλούς οπαδούς, αλλά και σε παράγοντες του ποδοσφαίρου που αναρωτιούνται πώς γίνεται όλα τα προβλήματα που
ξέραμε πως υπήρχαν ξαφνικά να έχουν
λυθεί και όλα καλά. Για «Μακάρειο» και
«Τάσος Μάρκου» μπήκαν κάποιοι περιορισμοί αλλά γενικώς κρίθηκε πως όλα
είναι μια χαρά. Εμείς θα πούμε απλά
πως τα μέλη της αρχής αδειοδότησης είναι τεχνοκράτες και επαγγελματίες στο
χώρο των κατασκευών και όχι κάποιοι
που απλώς τοποθετήθηκαν εκεί για να
έχουν μια θέση. Είναι δυνατόν να έκαναν τα στραβά μάτια για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως η ασφάλεια χιλιάδων ανθρώπων; Δεν θέλουμε με τίποτα να πιστέψουμε κάτι τέτοιο.

Απόλλων

Να αποδειχθεί πιο
ανθεκτικός φέτος

Tελευταίες κινήσεις

Μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα

της μεταγραφικής περιόδου και όλες οι
ομάδες ακόμα και να μη νιώθουν πως
χρειάζονται προσθήκες θα δελεαστούν
για να κάνουν. Είναι οι μέρες των μάνατζερ αυτές που όσοι πελάτες τους ξέμειναν θα πιέσουν για να τους βρουν ομάδες και έτσι προσφέρονται παίκτες με
καλά βιογραφικά σε καλύτερες τιμές
από τον Ιούλη. Άμα αρχίσουν τα τηλέφωνα να χτυπάνε, είναι δύσκολο να
αφήσεις όλες τις κλήσεις αναπάντητες.
Στον ΑΠΟΕΛ πάντως υπάρχει έντονη
πληροφόρηση πως η επόμενη εβδομάδα, ειδικά μετά την επιστροφή από την
Ολλανδία, θα φέρει προτάσεις για πώληση παικτών και θέλει πολύ καλά αντανακλαστικά.

Να μην χαλάσει
όσα έκτισε

Φυσιολογικός ο ενθουσιασμός στους

Νέα Σαλαμίνα

Επανάληψη σκηνικού και στο φετινό

Το πρωτάθλημα ξεκινά κανονικά με όλα

Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ

Δ

υο μέρες πριν την πρεμιέρα του νέου ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος πέντε στάδια δεν
πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να φιλοξενήσουν αγώνες είτε γιατί δεν υπήρξε συμμόρφωση
με τις οδηγίες της Αστυνομίας και της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων, είτε γιατί δεν είχαν κατατεθεί
τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας και άδειας λειτουργίας.
Η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων μέχρι την περασμένη Πέμπτη δεν είχε προχωρήσει στην αδειοδότηση
κανενός από τα εξής Στάδια: Μακάρειο, Αμμόχωστος,
Τσίρειο, Τάσος Μάρκου και Παφιακό. Με βάση δε
πληροφορίες δυο γήπεδα, το Αντώνης Παπαδόπουλος
και το Δασάκι, δεν είχαν υποβάλει καν σχετική
αίτηση λίγα εικοσιτετράωρα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Ο περί της Πρόληψης και της Καταστολής
της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμος ψηφίστηκε
από τη Βουλή το 2008 και τροποποιήθηκε το 2014,
εισάγοντας και την κάρτα φιλάθλου που εφαρμόστηκε
το 2018. Τέσσερα χρόνια μετά, τα πλείστα γήπεδα
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να φιλοξενήσουν
αγώνες. Μέσα σε τέσσερα δηλαδή χρόνια, αυτοί που
όφειλαν να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα -το
εύλογο ερώτημα είναι πώς κατάφερναν και λάμβαναν
έγκριση τα προηγούμενα χρόνια - δεν τα έκαναν
και το έκαναν μέσα σε ελάχιστες μέρες. Την περασμένη Δευτέρα με βάση την απόφαση της ΑΑΔ υπήρχαν... θέματα με τα στάδια αλλά την Πέμπτη όλα
ήταν εντάξει! Όλα κι όλα αλλά προτεραιότητά μας
είναι η ασφάλεια του κόσμου. Εξ ου και η σοβαρότητα
που επιδεικνύεται από τους αρμόδιους στο θέμα.
Σημειώνεται και ένα άλλο θέμα, άσχετο με το πιο
πάνω. Οι δυο πρώτες αγωνιστικές είναι ξανά λειψές,
αφού οι ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη αιτούνται και παίρνουν αναβολή των αγώνων τους,
λαμβάνουσες το ευεργέτημα από την ΚΟΠ. «Οι αγώνες
ΑΠΟΕΛ - Ολυμπιακός και ΑΕΚ - Απόλλων αναβάλλονται
και θα διεξαχθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Σύμφωνα με την Προκήρυξη του Πρωταθλήματος, οι
ομάδες που συμμετέχουν στους αγώνες των play offs των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, δικαιούνται
να υποβάλουν αίτημα για αναβολή, κάτι το οποίο
έπραξαν και το αίτημά τους, εγκρίθηκε». Αυτό αναφέρει
για το θέμα η ανακοίνωση της ΚΟΠ. Το συγκεκριμένο
μέτρο έχει λεχθεί πολλάκις ότι έχει καταστεί περιττό,
αφού έχουν αλλάξει οι συνθήκες από τότε που καλώς
εφαρμόστηκε. Είναι επί πλέον εμφανές ότι αλλοιώνει
τις συνθήκες διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Δυο
θέματα άσχετα μεταξύ τους αλλά υπό μια έννοια
σχετικά. Γιατί υποβιβάζουν το ποδοσφαιρικό προϊόν
και ασφαλώς δε συμβάλλουν στην αύξηση του ενδιαφέροντος του κόσμου για το άθλημα.

Μετρώντας αντοχές
Σε εξέλιξη ένα ακόμη πρωτάθλημα!
Οι περισσότεροι εύχονται καλό θέαμα να προσφέρει, καλά παιγνίδια
να δούμε, ανταγωνιστικό να αποδειχθεί και όσο το δυνατό μακριά
από προβλήματα να μείνει. Υπομονή, δύναμη και κουράγιο θα μποΤου
ρούσε κάποιος να προσθέσει, για
ΓΙΩΡΓΟΥ
να αντέξουμε και φέτος, γιατί καλά
ΛΟΓΙΔΗ
είναι τα ευχολόγια, οι πιθανότητες,
ωστόσο, όλα να κυλήσουν φέτος
ομαλά, δεν είναι με το μέρος μας.
Προκατάληψη υπήρχε, υπάρχει και χρόνο με το
χρόνο μεγαλώνει! Από αυτό και μόνο το στοιχείο, η
πιθανότητα να μην προκύψουν προβλήματα εκμηδενίζεται. Η προκατάληψη σε αρκετές περιπτώσεις
ξεπερνά τα όρια της υπερβολής, από μόνη της όμως
δεν δημιουργήθηκε και πολλά απ’ όσα τα τελευταία
χρόνια ταλανίζουν το ποδόσφαιρό μας δεν βελτιώθηκαν, σε κάποια ούτε καν προσπάθεια δεν έγινε…
Πώς δηλαδή θα τη… βγάλουμε καθαρή φέτος και
θα έχουμε τη δυνατότητα να ασχοληθούμε μόνο με
το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, την ποιότητα ή τις
αδυναμίες μιας ομάδας, τις τακτικές των προπονητών,
την αξιολόγηση των καλοκαιρινών μεταγραφών;
Έγινε κάτι ουσιαστικό ως προς τον τρόπο λειτουργίας
ή λήψης σημαντικών αποφάσεων; Τέθηκαν εισηγήσεις
ή συζητήθηκαν έστω αλλαγές, απ’ όσους… παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια διαμαρτύρονται και
θεωρούν επιτακτική την ανάγκη κάτι να αλλάξει σε
διάφορους τομείς ή στα κέντρα αποφάσεων; Απ’
όσους, τα τελευταία χρόνια, δηλώνουν ετοιμότητα
και αποφασιστικότητα για κάτι τέτοιο, πάντα όμως
μέχρι την επόμενη φορά…
Διαιτησία, πειθαρχικοί κανονισμοί, γήπεδα, ορισμοί
αγώνων, ημέρες και ώρες και άλλα πολλά, από τα
οποία συχνά - πυκνά προκύπτουν παράπονα ή αντιδράσεις σε σχέση με ανομοιομορφία σε κάποιες
αποφάσεις ή ανάγκη αναθεώρησης κάποιων δεδομένων. Περίπου στο ίδιο σημείο βρίσκεται η κατάσταση, στο ξεκίνημα και της φετινής αγωνιστικής
περιόδου.
Μην ξεχνάμε βέβαια και την κάρτα φιλάθλου.
Για… χάρη της, το ενδιαφέρον και οι συζητήσεις
ποτέ δεν θα εκλείψουν. Γιατί απόλυτη θέση για το
σωστό ή λάθος της εφαρμογής του δεν μπορεί να
υπάρχει. Γιατί σχεδόν πάντα, στη χώρα μας και στο
ποδόσφαιρο μας, οι σημαντικές αποφάσεις είναι
στο… περίπου.
Δύναμη λοιπόν να αντέξουμε. Είμαστε ακόμη
στην αρχή. Θα μετρήσουν στη συνέχεια οι αντοχές
όλων, γενικώς…
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
0,58%

X.A.
5%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

- 1,74%

-0,86%

1,37%

2,93%

0,87%

ΝΤ. ΤΡΑΜΠ
Εξετάζει
μέτρα για
ενίσχυση
οικονομίας

Πετρέλαιο

€/$

0,95%

-3,5%

Σελ. 11

Με δάνειο 80 εκατ. παίρνουν το Mall

Τα βήματα για το μεγάλο ντηλ της Τράπεζας Κύπρου – Ενδιαφέρον από πέντε κυπριακές εταιρείες
Η Τράπεζα Κύπρου θα δώσει δάνειο
80 εκατ. ευρώ στις πέντε κυπριακές
εταιρείες οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εξαγορά του Nicosia
Mall. Ήδη έχει ανοίξει το VDR και
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες
πληροφορίες που αφορούν το εμπορικό κέντρο. Ήδη έχει δοθεί
προκαταβολή ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ. Στο πλαίσιο της συμφωνίας και πέραν του δανείου, οι

πέντε εταιρείες που θέλουν να
αγοράσουν από κοινού το εμπορικό
κέντρο θα καταβάλουν το ποσό
των 20 εκατομμυρίων ευρώ.Την
κοινοπραξία απαρτίζουν η υπεραγορά Αθηαινίτης, η εταιρεία Α.

Ζορπάς & Υιοί, ο όμιλος Voici La
Mode, η PHC Franchised Restaurants Public και το δικηγορικό γραφείο Στέλιος Αμερικάνος & Σία.
Δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από άλλους επενδυτές

Ζημιές από τη μείωση Κινέζων τουριστών στις ΗΠΑ

οι οποίοι ήδη δραστηριοποιούνται
στην τοπική αγορά. Η συμφωνία
αναμένεται να κλείσει περί τα μέσα
Σεπτεμβρίου, ενώ θα πρέπει να
λάβει και την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Σελ. 5

Η ενσωμάτωση
της ΣΚΤ φέρνει
και νέες τομές
στην Ελληνική
Συνέντευξη Φ. Λεοντίου
Εχουν γίνει αρκετές τομές στην
Ελληνική Τράπεζα και θα ακολουθήσουν και άλλες τονίζει ο
Ανώτατος Διευθυντής Λειτουργικής Υποστήριξης της Τράπεζας
Φοίβος Λεοντίου. Υπογράμμισε
ότι στα μέσα Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση της ΣΚΤ
στην Ελληνική και ότι συνεχίζεται
μέχρι τέλος Δεκεμβρίου το κλείσιμο καταστημάτων με στόχο αυτά να φτάσουν τα 115. Σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΕΛΛΑΔΑ

Με νέες υπηρεσίες
τα εμπορικά κέντρα
Ολο και περισσότερες υπηρεσίες που συν-

δέονται με την ψυχαγωγία και την εστίαση
προωθούν τα μεγάλα εμπορικά κέντρα στην
Ελλάδα. Η τακτική αυτή παρουσιάζεται ως
απάντηση στη ραγδαία ανάπτυξη των ηλεκτρονικών αγορών. Ετσι λοιπόν στρέφονται
στην προσφορά εμπειριών. Σελ. 8

Σε «άνθηση»
οι online
αγορές και
στην Κύπρο

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ψωνίζουν 4 στους 10

Ευάλωτες σε «φούσκα»
Καναδάς - Νέα Ζηλανδία
Καναδάς και Νέα Ζηλανδία είναι οι δύο οι-

κονομίες που είναι περισσότερο ευάλωτες
σε «φούσκα» στην αγορά ακινήτων, σύμφωνα με μελέτη του Bloomberg Economics.
Αυστραλία, Νορβηγία, Σουηδία και Βρετανία εμφανίζουν επίσης σημαντικές αδυναμίες στην αγορά κατοικιών τους. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

0,36%

0.08%

Γερμανία

-0,65%

0,04%

Γαλλία

-0,36%

0,04%

1,61%

0,30%

Ιταλία
Ισπανία

0,13%

0,07%

-0,04%

0,01%

Ελλάδα

1,94%

0.15%

Ην. Βασίλειο

0.51%

0.02%

Ιρλανδία

Βαθμολογία
από οίκους αξιολόγησης
Οίκος
Αξιολόγησης

Μακροπρόθεσμο
Χρέος

Βραχυπρόθεσμο
Χρέος

DBRS
Fitch
Moody’s
S&P

ΒBB (low)
BΒΒBa2
BBΒ-

R-2 (middle)
F3
NP
Α-3

Το μήνυμα που έλαβαν οι Κινέζοι τουρίστες από τον εμπορικό πόλεμο είναι ότι πλέον δεν είναι καλοδεχούμενοι στις ΗΠΑ. Ξενοδοχεία,

αεροπορικές εταιρείες, εστιατόρια, εταιρείες λιανικής και τουριστικές ατραξιόν μαραζώνουν λόγω της κατακόρυφης μείωσης των αφίξεων από
Κίνα, αφού οι Κινέζοι τουρίστες έχουν την τάση να ξοδεύουν περίπου το διπλάσιο ποσό στις διακοπές τους στις ΗΠΑ σε σχέση με τους υπόλοιπους
τουρίστες. Οι Κινέζοι τουρίστες που επισκέπτονται τις ΗΠΑ αφιερώνουν κατά μέσον όρο μεταξύ 6.700 δολ. και 7.000 δολ. κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της διαμονής τους. Σελ. 9

Κερδίζει έδαφος το ηλεκτρονικό
εμπόριο στην Κύπρο, ωστόσο
βρίσκεται ακόμα στους τελευταίους της Ευρώπης. Σύμφωνα με
τα στοιχεία, το 38% πραγματοποιεί
online αγορές, ποσοστό αυξημένο
σε σχέση με το 2017. Οι online
αγορές στην Κύπρο μοιράζονται
σε είδη ένδυσης και υπόδησης
και τα ταξίδια. Αγαπημένη πλατφόρμα των αγοραστών στην Κύπρο είναι το eBay. Σελ.6

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του KALLUM PICKERING*

Η κλεψύδρα αδειάζει, το σκληρό Brexit πλησιάζει
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας,
Μπόρις Τζόνσον, παίζει το «παιχνίδι των δειλών» με την Ευρωπαϊκή Ενωση και τα μετριοπαθή
μέλη του Συντηρητικού Κόμματος, περιμένοντας ποιος θα φοβηθεί πρώτος σε μια μετωπική
σύγκρουση. Στόχος του είναι η
επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας για ένα ομαλό Brexit που
καταψήφισε τρεις φορές το βρετανικό Κοινοβούλιο, απειλώντας
να αποχωρήσει η χώρα ατάκτως
από την Ε.Ε. στα τέλη Οκτωβρίου.
Στοιχηματίζει πως η Ε.Ε. θα επιδιώξει να συμβιβαστεί τελευταία
στιγμή. Ενδεχομένως, όμως, η
στάση της Ε.Ε. να παραμείνει
αμετάβλητη με την ελπίδα ότι οι
μετριοπαθείς στο βρετανικό Κοινοβούλιο θα μπλοκάρουν ένα

σκληρό Brexit. Ο κίνδυνος ατυχήματος είναι σοβαρός. Πολλά
θα πρέπει να κυλήσουν προς όφελος των μετριοπαθών για να αποφευχθεί ένα σκληρό Brexit. Τίποτα όμως δεν είναι απαραίτητο
να αλλάξει για να οδηγηθεί η χώρα σε άτακτη αποχώρηση από
την Ε.Ε. Θεωρούμε πως υπάρχουν
70% πιθανότητες να επικρατήσει
χάος στις 31 Οκτωβρίου – δηλαδή
ή να συμβεί ένα σκληρό Brexit
(30%) ή να δοθεί νέα παράταση
(40%). Πιθανολογείται μόνον με
30% πως το Brexit θα συμβεί υπό
ομαλές συνθήκες. Είναι, συνεπώς,
τρία τα σενάρια για τη βρετανική
οικονομία.
Ενα ομαλό Brexit θα ανοίξει
τον δρόμο στην τόνωση της οικονομίας, με αφετηρία την αύ-

ξηση των καταναλωτικών δαπανών και την ανάκαμψη των επενδύσεων. Σε ένα τέτοιο σενάριο,
το πραγματικό ΑΕΠ θα ενισχυθεί
από το 1,1% το 2019 στο 1,6% το
2020 και 1,7% το 2021. Στην περίπτωση ενός σκληρού Brexit θα
προκληθεί κρίση βραχυπρόθεσμα. Η αναταραχή στο εμπόριο
με την Ε.Ε. θα προκαλέσει προβλήματα στην προσφορά και στις
επενδύσεις. Θα ενισχυθούν οι
πληθωριστικές πιέσεις από την
πτώση της στερλίνας, πλήττοντας
την καταναλωτική δύναμη των
νοικοκυριών.
Προβλέπουμε πως θα επιβραδυνθεί ο πραγματικός ρυθμός
ανάπτυξης από το 1,1% το 2019
στο 0,2% το 2020 προτού ανακάμψει στο 1,5% το 2021. Υπάρχει

πιθανότητα να παγιδευτεί η βρετανική οικονομία σε ύφεση; Ναι.
Ωστόσο, ο κίνδυνος αυτός αντισταθμίζεται εν μέρει από τις προετοιμασίες της βρετανικής κυβέρνησης και των εταιρειών που
εξάγουν στην Ε.Ε. Με το σενάριο
μιας νέας παράτασης στο Brexit
προβλέπεται πως η οικονομία θα
κινηθεί κάτω από τη μακροπρόθεσμη τάση της. Η ισχυρή κατανάλωση θα υπερκαλύψει την
όποια υποχώρηση των επενδύσεων και των ενδεχόμενων προβλημάτων στο εμπόριο. Σε μια
τέτοια περίπτωση, ο πραγματικός
ρυθμός ανάπτυξης θα κινηθεί
στο 1,1% το 2019 και το 2020.
Μέχρι το 2021 αναμένουμε να
έχει διευθετηθεί το ζήτημα και
έτσι θα ακολουθήσει ένα από τα

δύο πρώτα σενάρια. Σε κάθε περίπτωση, το Brexit έχει ήδη επιφέρει επιπτώσεις στη βρετανική
οικονομία. Από το δημοψήφισμα
που έλαβε χώρα τον Ιούνιο του
2016, ο πραγματικός ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε
από το 2,6% ανά έτος στο 1,5%
την τριετία από το β΄ τρίμηνο
του 2016.
Οι μετοχές των εταιρειών που
επικεντρώνονται στην εγχώρια
οικονομία κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα και η σταθμισμένη ισοτιμία της στερλίνας είναι 20% χαμηλότερα από το υψηλότερο επίπεδο που ίσχυε προ
δημοψηφίσματος.

* Ο Kallum Pickering είναι οικονομολόγος της Berenberg Bank.
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Η εύθραυστη οικονομία
και περί εμπιστοσύνης
«Οι αγορές θα χορεύουν όσο διαρκεί
το πάρτι, αλλά το σίγουρο είναι
ότι κάποια στιγμή η “φούσκα” θα
σκάσει». Τάδη έφη χθες στο πρακτορείο Bloomberg o Μαρκ Μόμπιους, ένας από τους θρυλικούς
διαχειριστές κεφαλαίων. Είναι σαν
να διαβάζει κάποιος δελφικό χρησμό, αλλά υπάρχει ένα κρυμμένο
μήνυμα πίσω από την ασάφεια:
η οικονομία θα πηγαίνει καλά όσο
υπάρχει εμπιστοσύνη ότι πηγαίνει
καλά. Η εμπιστοσύνη, όμως, είναι
κάτι σχετικό.
Εμπιστοσύνη, και μάλιστα απεριόριστη, εκπέμπει ο Αμερικανός
πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όταν
λέει για παράδειγμα ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές έχουν περισσότερα χρήματα από ποτέ. Στο
περιβάλλον του προέδρου φαίνεται
να κυριαρχεί η πεποίθηση ότι όσο
οι καταναλωτικές δαπάνες είναι
ισχυρές, οι ΗΠΑ θα αποφύγουν
την ύφεση. Η σύμβουλός του Κέλιαν Κόνγουεϊ τόνισε ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της αμερικανικής
οικονομίας είναι πολύ ισχυρά.
Η κατανάλωση όμως επηρεάζεται εμμέσως από τις επενδυτικές
δαπάνες, οι οποίες είναι πιο επιρρεπείς στις εμπορικές εντάσεις και
στην υποχώρηση της παγκόσμιας
βιομηχανικής παραγωγής. Σε άρθρο
του στο Bloomberg ο αναλυτής
Κόνορ Σεν προειδοποιεί ότι μια
πτώση των επενδυτικών δαπανών
είναι η κύρια απειλή, και αυτόν
τον δείκτη πρέπει να παρακολουθούμε. Βέβαια, την περασμένη
εβδομάδα υπήρξε ήδη ένας συναγερμός στις αγορές, που κατ’ εξοχήν
αντανακλούν την εμπιστοσύνη
στην οικονομία: την ώρα που οι
αδυναμίες της παγκόσμιας οικονομίας, η εξάρτηση στη χαλαρή
νομισματική πολιτική και οι εμπορικές εντάσεις δεν δείχνουν σημάδια υποχώρησης, η ανησυχία
για την πορεία της οικονομίας κορυφώθηκε όταν γύρισαν τα πάνωκάτω στην αμερικανική αγορά ομολόγων: η καμπύλη των αποδόσεων
αντιστράφηκε, με τους βραχυπρόθεσμους τίτλους να έχουν υψηλότερες αποδόσεις από τους μακροπρόθεσμους, μια ένδειξη ότι επίκειται ύφεση. Μπορεί οι αποδόσεις
των μακροπρόθεσμων ομολόγων
να ανέκαμψαν μετά την υποχώρησή τους σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, αλλά η διόρθωση ήταν μικρή
και δεν φαίνεται να έχει διάρκεια.
Είναι ίσως ειρωνικό, αλλά η καλύτερη ελπίδα ότι θα αποτραπεί
μια κατάρρευση των αγορών, καθώς και η ύφεση της οικονομίας,
είναι ο άνθρωπος που για πολλούς
αναλυτές συνοψίζει τον κίνδυνο:
ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που με τις

πιέσεις που ασκεί στη Fed για νέα
μείωση των επιτοκίων και την
απόφαση για νέους δασμούς στα
κινεζικά προϊόντα είναι εκείνος
που έχει προκαλέσει την αβεβαιότητα. Ηδη φάνηκε να υποχωρεί,
καθυστερώντας την επιβολή των
δασμών σε μια σειρά από κινεζικές
εισαγωγές για τις 15 Δεκεμβρίου,
ώστε να προλάβουν οι αμερικανικές εταιρείες να προμηθευτούν
το στοκ τους για τα Χριστούγεννα
σε χαμηλές τιμές. «Το κάναμε για
την περίοδο των Χριστουγέννων,
για την περίπτωση που κάποιοι
από τους δασμούς θα είχαν επιπτώσεις στους Αμερικανούς καταναλωτές», είπε μεγαλόθυμα.
Στον Λευκό Οίκο ήδη εξετάζουν
διάφορα μέτρα για να αποφύγουν
την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης. Σύμφωνα με πληροφορίες,
ο πρόεδρος Τραμπ σκέπτεται μείωση των εργοδοτικών εισφορών
για να τονώσει τις επενδύσεις,
την ώρα που ακόμη μία αμερικανική εταιρεία ανακοίνωνε απολύσεις.
Το μέτρο δύσκολα θα περάσει
από το Κογκρέσο ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης του επόμενου
έτους. Αν τα καταφέρει όμως, η
αμερικανική ιστορία δείχνει ότι
έχει μια πιθανότητα να αποτρέψει
την ύφεση: όπως γράφει το Ozy,
η συνταγή του Ρεπουμπλικανικού
Κόμματος, με τις μειώσεις φόρων
για τις εταιρείες, τις προσπάθειες
περιορισμού των δαπανών και τη
χαλάρωση των ρυθμίσεων, είχε
θετικά αποτελέσματα στο παρελθόν – αρκεί βέβαια να μη συνοδεύεται από τους δασμούς, όπως
έκανε ο Χέρμπερτ Χούβερ το 1929
επιτείνοντας την ύφεση.
Στην Ευρώπη, η Γερμανία υιοθετεί επιτέλους μια άλλη προσέγγιση: με την ύφεση να χτυπάει
ήδη τη μεγαλύτερη οικονομία της
Ευρωζώνης, σύμφωνα με την κεντρική της τράπεζα –οι νέες βιομηχανικές παραγγελίες έχουν υποχωρήσει και η βιομηχανική παραγωγή έχει πληγεί από τον εμπορικό πόλεμο–, η γερμανική κυβέρνηση ετοιμάζει ένα πακέτο
δημοσιονομικής στήριξης ύψους
50 δισ. ευρώ. Αυτό θα εστιάσει
στην τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης, ώστε να αποτραπεί μια
μεγάλη άνοδος της ανεργίας. Οσο
περισσότερο όμως οι πολιτικοί
στοχεύουν στην τόνωση της εμπιστοσύνης, τόσο πιο σημαντικό
είναι να εστιάζουν και στις αιτίες
που την προκαλούν. Ο τερματισμός του εμπορικού πολέμου και
η απεξάρτηση από το δωρεάν χρήμα των κεντρικών τραπεζών παραμένουν ζητούμενα.

Οχηματαγωγό φιλικό
προς το περιβάλλον
Ενα αμιγώς «πράσινο» οχηματαγωγό
σκάφος σχίζει τις θάλασσες της Δανίας. Το πλήρως ηλεκτρικό φέρι μπόουτ, το μεγαλύτερο του κόσμου, ολοκλήρωσε την περασμένη εβδομάδα
το ταξίδι του μεταξύ δύο νησιών της
Δανίας, ακριβώς τη στιγμή που ο
ναυτιλιακός τομέας ετοιμάζεται για
τους νέους αυστηρούς κανόνες εκπομπής αερίων ρύπων, οι οποίοι θα
αρχίσουν να εφαρμόζονται από το
2020.
Την περασμένη εβδομάδα, το
οχηματαγωγό «Ellen» έπλευσε μεταξύ των λιμένων Φίνσαβ και Σόμπι
της νότιας Δανίας, λαμβάνοντας
ενέργεια από μία μπαταρία 4,3 μεγαβατόρων. Το σκάφος μπορεί να
μεταφέρει 200 επιβάτες και 30 οχήματα. Η ελβετική κατασκευάστρια
εταιρεία της μπαταρίας, Leclanche,
επισημαίνει ότι το νέο σκάφος θα
ρυπαίνει λιγότερο κάθε χρόνο, μειώνοντας την εκπομπή 2.000 τόνων
διοξειδίου του άνθρακα και 1,4 τόνων διοξειδίου του θείου, χάρη στο
καθαρό σύστημα προώθησης που
διαθέτει. Από τον Σεπτέμβριο, το
δρομολόγιο θα πραγματοποιείται
πέντε έως επτά φορές την ημέρα.
Το οχηματαγωγό «Ellen» διαθέτει
δύο κινητήρες που κατασκεύασε η
δανική εταιρεία Danfoss Editron
και έχει βεληνεκές 40.000 ανάμεσα

Την Τετάρτη θα μάθουμε τον νέο πρόεδρο του ΔΣ της Ελληνικής Τράπεζας. Ο νυν, Youssef A. Nasr, απέσυρε την υποψηφιότητα του για προσωπικούς λόγους.

Σκούρα τα πράγματα
Συσκέψεις επί συσκέψεων και διαβουλεύσεις

με αμείωτους ρυθμούς για να σώσουν οτιδήποτε αν σώζεται στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Το μείζον θέμα είναι να αποφευχθούν κινητοποιήσεις και απεργίες που δεν θα είναι τίποτε
άλλο παρά κτύπημα κάτω από την μέση για τον
τουρισμό. Κρίσιμη θεωρείται η Δευτέρα οπότε
προγραμματίζονται κοινές διαπραγματεύσεις
Υπουργού Εργασίας, εργοδοτών και συντεχνιών
για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης.
Αγκάθι η νομοθετική ρύθμιση μισθών των ξενοδοχειακών υπαλλήλων. Θεωρείται δύσκολο
πάντως είτε η μια είτε η άλλη πλευρά να βάλει
νερό στο κρασί της. Όλες οι ελπίδες για να βρεθεί η χρυσή τομή στην Υπουργό και την καλή
θέληση των δύο πλευρών.

••••
Οι μνηστήρες
για την Ελληνική

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποκτήσει από τις

28 Αυγούστου η Ελληνική Τράπεζα. Τις έντεκα
θέσεις θα διεκδικήσουν 18 υποψήφιοι ενώ αναζητείται και ο νέος πρόεδρος του ομίλου αφού
ο πρόεδρος Youssef A. Nasr απέσυρε την υποψηφιότητα του. Πάντως από την νέα σύνθεση
του ΔΣ της Τράπεζας θα διαφανεί και η ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των μεγαλομετόχων της
τράπεζας.

••••
Ο νέος Υφυπουργός
Πολύ καλά τα νέα για τον επιχειρηματικό κόσμο

και δη και για τις start ups. Προχωρά το επεν-

δυτικό ταμείο για καινοτόμες επιχειρήσεις με
προικοδότηση είκοσι εκατομμυρίων, ενώ προχωρά και το υφυπουργείο καινοτομίας και
έρευνας. Από τα λόγια στην πράξη, υπάρχει
φυσικά μεγάλη απόσταση. Ποια θα είναι η αντίδραση των κομμάτων είναι ένα θέμα που θα
κρίνει κατά πόσο θα γίνει το Υφυπουργείο
πραγματικότητα. Μην ξεχνάμε το Υφυπουργείο
Ανάπτυξης. Αν όμως περάσει τελικά από την
Βουλή, ποιον θα επιλέξει ο Πρόεδρος για Υφυπουργό; Σίγουρα πολλοί προαλείφονται για τη

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Αναδιάρθρωση χρέους
Αναδιάρθρωση χρέους

καλείται η τροποποίηση
μιας υφιστάμενης δανειακής υποχρέωσης με μια
νέα σύμβαση/συμφωνία
με νέους αναθεωρημένους όρους, προϋποθέσεις
και χρονοδιαγράμματα. Κατά την αναδιάρθρωση, επέρχεται ουσιαστικά μια συμφωνημένη ρύθμιση των υφιστάμενων υποχρεώσεων του οφειλέτη που αφορά το κεφάλαιο δανεισμού ή/και το επιτόκιο δανεισμού ή/και τη χρονική περίοδο αποπληρωμής.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

••••
Εθελοντές για την Λευκωσία
Οι προσπάθειες να γίνει η Λευκωσία «η πιο φω-

τεινή πόλη της Ευρώπης», όπως εισηγείται το
νέο branding της πόλης θα αρχίσουν αρχές Σεπτεμβρίου. Κονδύλια για να γίνουν όσα πρέπει
να γίνουν δεν υπάρχουν. Αναζητούνται λοιπόν
εταιρείες η οποία εθελοντικά στο πλαίσιο κοινοπραξίας, και υπό τον συντονισμό της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λευκωσίας, θα αναλάβει η κάθε μια από το δικό της
μετερίζι να δώσει σάρκα και οστά στη νέα ταυτότητα της πρωτεύουσας. Το rebranding ανέλαβε αφιλοκερδώς το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
ενώ ήδη άρχισαν να μαζεύονται εταιρείες επικοινωνίας και ταξιδιωτικά γραφεία.

••••
Καλά Χριστούγεννα
Πάντως χωρίς την πλατεία Ελευθερίας, δεν

μπορούν να γίνουν και θαύματα στην εικόνα
της Λευκωσίας. Από τον περασμένο Δεκέμβριο
παραδόθηκε η πρώτη φάση της πλατείας, και
οκτώ μήνες δεν έχει καταγραφεί άλλη πρόοδος στο έργο. Συχνά δε γίνεται λόγος για διάφορα χρονοδιαγράμματα που φυσικά δεν τηρούνται. Για παράδειγμα ότι ο Μάιος θα ήταν ο
μήνας κατά τον οποίο θα ήταν έτοιμο και το κάτω μέρος της πλατείας, ενώ πλέον αυτό έχει
μετατεθεί για τέλος του 2019, με στόχο οι Λευκωσιάτες να κάνουν εκεί τα Χριστούγεννα
τους. Να το πιστέψουμε;

Ελέφαντες κατά κλιματικής αλλαγής
Της RACHEL NUWER, THE NEW YORK TIMES

στις δύο φορτίσεις της μπαταρίας.
Η κατασκευή του σκάφους χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ενωση. Προκειμένου να πραγματοποιεί και το ταξίδι επιστροφής στα
προγραμματισμένα χρονικά περιθώρια, το σκάφος θα επαναφορτίζεται ανά 20 λεπτά, όταν βρίσκεται
ελλιμενισμένο, αλλά και καθ’ όλη
τη διάρκεια της νύχτας.
Το σκάφος έχει μήκος 60 μ. και
πλάτος 13 μ. και σίγουρα δεν είναι
μικρό. Προκειμένου να καταστεί
αξιόπλοο, οι Δανοί σχεδιαστές του
χρειάστηκε να υπερκεράσουν πολλά
δομικά προβλήματα. Αυτό προϋπέθεσε την κατασκευή καταστρώματος για τους επιβάτες και για τα αυτοκίνητα στο ίδιο επίπεδο, καθώς
και την κατασκευή γέφυρας από
αλουμίνιο –αντί χάλυβα– σε μια
προσπάθεια περιορισμού του βάρους του και αύξησης του βεληνεκούς του. Επίσης, όλα τα έπιπλα
που διαθέτει είναι κατασκευασμένα
από ανακυκλωμένο χαρτί.
Τέλος, οι Αρχές της Δανίας ευελπιστούν ότι, εκτός από τη σημαντική
συμβολή του σκάφους στη μείωση
των αερίων που ευθύνονται για την
κλιματική αλλαγή, το ίδιο θα προσελκύσει πολλούς επισκέπτες που
θα θελήσουν να απολαύσουν ένα
ταξίδι με αυτό.

θέση και το παρασκήνιο μέχρι την απόφαση θα
έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Η λαθροθηρία αποσταθεροποιεί τα κράτη, διαταράσσει τα οικοσυστήματα και απειλεί τη
βιοποικιλότητα. Πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Geoscience,
υποδεικνύει και μια άλλη συνέπειά της: ορισμένες μορφές λαθροθηρίας επιταχύνουν και
την κλιματική αλλαγή.
Οι ελέφαντες των δασών, οι μικρότεροι,
απειλούμενοι με αφανισμό, συγγενείς του
αφρικανικού ελέφαντα της σαβάνας, βοηθούν
στην ανάπτυξη των μεγάλων δένδρων που
αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες άνθρακα.
Στην περίπτωση αφανισμού τους το τροπικό
δάσος της Κεντρικής Αφρικής θα απολέσει
περίπου τρία δισ. τόνους άνθρακα, όσο δηλαδή
οι συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
της Γαλλίας, επί 27 χρόνια.
Τα τελευταία χρόνια, οι ερευνητές απέκτησαν καλύτερη γνώση για τη σχέση που
συνδέει τα ζώα με το κλίμα. Τα ζώα που βοσκούν ελεύθερα, για παράδειγμα, μπορούν
να μειώσουν την ένταση αλλά και την ταχύτητα των πυρκαγιών, οι οποίες απελευθερώνουν μεγάλες ποσότητες των αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Από την άλλη, οι εκπομπές μεθανίου από τα
μηρυκαστικά συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
Επίσης, οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι τα
μεγάλα φυτοφάγα ζώα, όπως οι ελέφαντες,
διαδραματίζουν σημαντικό βραχυπρόθεσμο
ρόλο στα οικοσυστήματα, ευνοώντας τη βιοποικιλότητα, ανακυκλώνοντας τα θρεπτικά

Οι ελέφαντες των δασών συμβάλλουν σημαντικά στον περιορισμό των αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
υλικά και διασπείροντας τους σπόρους.
Ο Φάμπιο Μπερζάγκι, περιβαλλοντολόγος
στο Εργαστήριο Κλιματικών και Περιβαλλοντικών Ερευνών της Γαλλίας και συντάκτης της
έρευνας, υπέθετε ότι οι ελέφαντες διαδραματίζουν σημαντικό μακροπρόθεσμο ρόλο στον

σχηματισμό του αφρικανικού τροπικού δάσους,
που έπεται σε μέγεθος αυτού του Αμαζονίου.
Το τροπικό δάσος του Αμαζονίου έχασε τα μεγάλα φυτοφάγα ζώα του πριν από 12.000 χρόνια.
H απώλειά τους συνέβαλε στο να αποκτήσει
μεγαλύτερη πυκνότητα σε μικρά δένδρα, ενώ
συνολικά έχει ισχνότερη βλάστηση από το
αφρικανικό τροπικό δάσος.
Ο δρ Μπερζάγκι και οι συνεργάτες τους
επέλεξαν δύο τοποθεσίες. Η μία βρίσκεται
στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, από όπου
οι ελέφαντες έχουν αφανιστεί πριν από 30
χρόνια. Η δεύτερη στη Δημοκρατία του Κονγκό,
όπου μέχρι πρόσφατα ζούσε πληθώρα ελεφάντων. Και οι δύο τοποθεσίες ήταν παρθένες
και μοναδική τους διαφορά ήταν η παρουσία
ελεφάντων. Οι ερευνητές μέτρησαν τους κορμούς των δένδρων και κατέγραψαν τα είδη
τους, γεγονός που τους αποκάλυψε τις βραχυπρόθεσμες συνέπειες της απουσίας των μεγάλων θηλαστικών. Στη συνέχεια τροφοδότησαν όλα τα στοιχεία σε ηλεκτρονικό υπολογιστή προκειμένου να ανακαλύψουν τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της παρουσίας των
ελεφάντων.
Διαπίστωσαν, λοιπόν, ότι η εξαφάνιση των
ελεφάντων από τα τροπικά αφρικανικά δάση
θα οδηγήσει σε απώλεια του 7% της βλάστησης,
ποσοστό που αντιστοιχεί με αποθηκευτική
ικανότητα τριών δισ. τόνων άνθρακα. Η αξία
της αποθήκευσης άνθρακα που επιτυγχάνεται
χάρη στους ελέφαντες ανέρχεται σε 43 δισ.
δολάρια. Να σημειωθεί ότι οι ελέφαντες των
δασών μειώθηκαν κατά 62% από το 2002 έως
το 2011, κυρίως εξαιτίας της λαθροθηρίας.
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Ολοκληρώνεται η ενσωμάτωση Ελληνικής - ΣΚΤ
Προσωπικό από όλα τα τμήματα της Τράπεζας έχει επιταχθεί για την επίτευξη του στόχου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου
Συνέντευξη στον
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

δριάζουν σε τακτά- εβδομαδιαία
χρονικά διαστήματα, συζητούν,
προβληματίζονται, παίρνουν αποφάσεις, καταγράφουν πρακτικά
και εφαρμόζουν. Έχουμε δεσμεύσει ανθρώπινους πόρους εντός της
Τράπεζας αυτό το διάστημα για
αυτό το έργο, όσο ποτέ προηγουμένως. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε το έργο της Ενσωμάτωσης μέσα
στο χρονικό πλαίσιο που τέθηκε,
μέσα στον προϋπολογισμό που εγκρίθηκε και με την ποιότητα που
αρμόζει.Το τελευταίο διάστημα
υπάρχει απόλυτη επικέντρωση
στο έργο της Ενσωμάτωσης.

Ένας χρόνος έχει περάσει από την
μέρα που η Συνεργατική Κυπριακή
Τράπεζα πέρασε και επίσημα στην
Ελληνική Τράπεζα και οι διαδικασίες συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς για να καλυφθούν οι στόχοι.
Εξάλλου, τα χρονοδιαγράμματα
είναι πολλά. Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ενσωμάτωσης, μέχρι τέλος Νοεμβρίου
αναμένεται ότι θα κλείσει και η
μεταβατική συμφωνία εξυπηρέτησης μέσω της οποίας προσφέρονται υπηρεσίες από την ΚΕΔΙΠΕΣ στην Ελληνική Τράπεζα, ενώ
συνεχίζεται μέχρι τέλος Δεκεμβρίου
το κλείσιμο καταστημάτων με στόχο αυτά να φτάσουν τα 115.
Ο Ανώτατος Διευθυντής Λειτουργικής Υποστήριξης και Ανώτατος Διευθυντής Ενσωμάτωσης
της Ελληνικής Τράπεζας Φοίβος
Λεοντίου μιλά στην «Κ» για τις αλλαγές, στις οποίες έχει προχωρήσει
στους τελευταίους δώδεκα μήνες
η τράπεζα, ενώ αναφέρει ότι παραμένουν οι προκλήσεις και θέματα
που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Σημειώνει ότι το επόμενο διάστημα
η τράπεζα θα ενημερώσει τους πελάτες για τις επερχόμενες αλλαγές
που ξεκινούν από τις αυτόματες
ταμειακές μηχανές και τα ηλεκτρονικά κανάλια.
- Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την 3η Σεπτεμβρίου
2018 όταν πέρασε και επισήμως
η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα στην Ελληνική. Πώς θα
περιγράφατε αυτούς τους δώδεκα μήνες για την Τράπεζα;
-Η περίοδος από τον περασμένο

- Τι τομές έγιναν και τι τομές
αναμένεται να γίνουν;
-Όπως αντιλαμβάνεστε, η περίοδος που περνούμε από πέρσι
τον Σεπτέμβριο είναι περίοδος συνεχών αλλαγών αλλά και προκλήσεων. Οι δύο Τράπεζες έπρεπε να
γίνουν μία, ενώ ακόμη συστημικά
δεν ήμασταν έτοιμοι. Ενσωματώθηκε, τοποθετήθηκε και εκπαιδεύτηκε το προσωπικό που ήρθε
από την ΣΚΤ, η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού στόχευσε στην
εφαρμογή ίδιας κουλτούρας μεταξύ
του προσωπικού, ώστε να μην
υπάρχει διαχωρισμός του προσωπικού, και να υπάρχουν ίδιες ευκαιρίες.
Μελετήθηκε το δίκτυο καταστημάτων επιχειρηματικά και γεωγραφικά, κλείσαμε πολλά καταστήματα (ξεκινήσαμε από 227 το
Σεπτέμβριο πέρσι και στο τέλος
του έτους αναμένεται να έχουμε
115), πάνω από 25 καταστήματά
μας μετατράπηκαν σε Branchin
Branch εξυπηρετώντας πελάτες
και των δύο Τραπεζών, αντικαταστήσαμε όλα τα ΑΤΜ της πρώην
ΣΚΤ με καινούργια τελευταίας τε-















Από τον Σεπτέμβριο
του 2018 μέχρι τέλος
του 2019 αναμένεται ότι
θα κλείσουν συνολικά
112 καταστήματα.
Ο στόχος είναι να φθάσουν τα 115.
Σεπτέμβρη και εντεύθεν είναι μια
έντονη περίοδος εργασιών που
σχετίζονται με την Ενσωμάτωση
(Integration). Είναι ένα «ταξίδι»
που αγγίζει, από τη μία πλευρά,
την προσπάθεια μεταφοράς δεδομένων και συστημάτων σε ενιαία
συστήματα και, από την άλλη, αλλαγές που αφορούν την εξυπηρέτηση των πελατών μας, τον τρόπο
λειτουργίας μας και κατ’ επέκταση
την αλλαγή στην κουλτούρα μας.
Πρόκειται ίσως για την πιο συναρπαστική περίοδο στην ιστορία της
Τράπεζας, την πιο συναρπαστική
περίοδο στην καριέρα του προσωπικού, μια περίοδο που χρειάζεται
να τρέχουμε σε γοργούς ρυθμούς.
Το προσωπικό δείχνει απαράμιλλη
αποφασιστικότητα να φέρει σε
επιτυχή κατάληξη το έργο της Ενσωμάτωσης στα μέσα του ερχόμενου μήνα.
Το έργο έχει ευαισθητοποιήσει
όλη την Τράπεζα μιας και ανθρώπινοι πόροι έχουν αφιερωθεί από
όλα τα τμήματά μας, οι οποίοι εργάζονται ως μία ομάδα μαζί επίσης
με συνεργάτες και συμβούλους
μας. Το έργο πέρασε, και περνά
ακόμη εάν θέλετε, από διάφορα

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν με το καλό ολοκληρωθεί το έργο της ενσωμάτωσης, τότε οι πελάτες μας θα μπορούν
να εξυπηρετηθούν από όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως εάν ήταν κατάστημα της Ελληνικής ή της πρώην ΣΚΤ, κάτι
το οποίο θα βοηθήσει στην εξυπηρέτηση, αναφέρει ο Φοίβος Λεοντίου, Ανώτατος Διευθυντής Λειτουργικής
Υποστήριξης και Ανώτατος Διευθυντής Ενσωμάτωσης της Ελληνικής Τράπεζας.

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου οι πελάτες μας θα
μπορούν να εξυπηρετηθούν από όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως
εάν ήταν της Ελληνικής
ή της πρώην ΣΚΤ.

στάδια. Αρχικά έγινε ο προγραμματισμός, μετά οι αναπτύξεις- αλλαγές σε συστήματα, οι έλεγχοι
των συστημάτων, ο συσχετισμός
δεδομένων και προϊόντων των δύο
Τραπεζών, οι έλεγχοι αποδοχής
από πλευράς χρηστών, οι συμψηφισμοί δεδομένων, οι πρόβες, κλπ.
Τώρα είμαστε σε τελικό στάδιο
όπου τρέχουμε μια σειρά από πρό-

χνολογίας, εναρμονίσαμε τα δανειακά και καταθετικά μας προϊόντα, ανακαινίσαμε κτήρια και
καταστήματα, βελτιώσαμε τις συνθήκες εργασίας, ασφάλειας και
υγείας του προσωπικού και των
πελατών μας, επενδύσαμε στην
Πληροφορική σε υποδομή και σε
νέα συστήματα για να αντιμετωπίσουμε το μεγαλύτερο όγκο συ-

βες και προβαίνουμε στις όποιες
διορθωτικές ενέργειες προκύπτουν
για βελτιστοποίηση του τελικού
αποτελέσματος.
Έντονη και σε συνεχή βάση
ήταν και είναι η εκπαίδευση του
προσωπικού σε ό,τι αφορά τη χρήση των συστημάτων, τις διαδικασίες μας, αλλά και σε άλλους τομείς
ανάπτυξης των δεξιοτήτων και

ομαδικότητας του. Μέσω αυτού
του έργου μαθαίνουμε πολλά. Μάθαμε για παράδειγμα πόσο σημαντική είναι η διακυβέρνηση σε τέτοια μεγάλα έργα. Οι επιτροπές
που ασχολούνται με το έργο σε
επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου,
σε εκτελεστικό επίπεδο, σε επίπεδο
πληροφορικής, καθώς και άλλες
τεχνοκρατικές επιτροπές, συνε-

Τελειώνει η συμφωνία με την ΚΕΔΙΠΕΣ
- Υπάρχουν υπάλληλοι που
«δανείστηκε» η Ελληνική Τράπεζα από την ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι
την ολοκλήρωση του integration των δύο τραπεζών. Θα
επιστρέψουν στην ΚΕΔΙΠΕΣ
μετά οι υπάλληλοι;
-Δεν υπάρχουν υπάλληλοι της
ΚΕΔΙΠΕΣ που εργάζονται στην
Ελληνική Τράπεζα. Το τι υπάρχει
είναι μια μεταβατική συμφωνία
εξυπηρέτησης (Transitional Services Agreement) μέσω της οποίας
η ΚΕΔΙΠΕΣ προσφέρει διάφορες
υπηρεσίες προς την Ελληνική Τρά-

πεζα και οι οποίες έχουν κυρίως
να κάνουν με τη συστημική υποδομή και υποστήριξη. Η μεταβατική αυτή συμφωνία ουσιαστικά
θα εκλείψει με την ολοκλήρωση
της Ενσωμάτωσης, αφού ούτως ή
άλλως είχε ημερομηνία λήξης, το
τέλος του Νοέμβρη. Θα πρέπει να
τονιστεί ότι όλο αυτό το διάστημα
οι δύο οργανισμοί, Ελληνική και
ΚΕΔΙΠΕΣ, συνεργάζονται πολύ
ομαλά και με καλή πίστη.
- Τελευταία φορά που είχαμε
προχωρήσει σε συνέντευξη
ήταν το Δεκέμβριο του 2018

και είχατε δηλώσει ότι η ενσωμάτωση θα ολοκληρωθεί
τον Σεπτέμβριο. Ο στόχος του
Σεπτεμβρίου παραμένει;
-Ναι, αυτός παραμένει ο στόχος.
Υπάρχουν ακόμη προκλήσεις και
θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Οι πρόβες και οι συμψηφισμοί μας δίνουν αποτελέσματα, τα οποία μελετούμε και προβαίνουμε στις όποιες διορθωτικές
και βελτιωτικές ενέργειες. Είμαστε
αισιόδοξοι και αποφασισμένοι ότι
θα πετύχουμε το στόχο αυτό. Το
επόμενο διάστημα αναμένεται να

ενημερώσουμε τους πελάτες μας,
για το τι αλλάζει για αυτούς και
να απαντήσουμε στα ερωτήματά
τους. Πρωτίστως θα έχουν εξυπηρέτηση από όλα τα σημεία μας
παγκύπρια και ίδιες υπηρεσίες
από τα ηλεκτρονικά μας κανάλια,
τις κάρτες και τις αυτόματές μας
ταμειακές μηχανές. Στόχος είναι
η εξυπηρέτηση να είναι απρόσκοπτη και αναβαθμισμένη. Γνωρίζουμε επίσης ότι θα υπάρξουν και
δυσκολίες και πολλά πράγματα
που θα πρέπει να χειριστούμε μετά
την Ενσωμάτωση.

ναλλαγών, αναβαθμίσαμε την εταιρική μας κοινωνική ευθύνη, κλπ.
Ατέλειωτη σειρά αλλαγών. Η προσπάθεια δεν σταματά εδώ, διότι
με την ολοκλήρωση της Ενσωμάτωσης των συστημάτων και δεδομένων στα μέσα Σεπτεμβρίου, τότε
μόνο πραγματικά θα μας κάνει μία
Τράπεζα για να εξυπηρετούμε
όλους τους πελάτες μας ομοιόμορφα με ίδια συστήματα και διαδικασίες από όλα τα σημεία εξυπηρέτησης (καταστήματα, κέντρα
επιχειρήσεων, ηλεκτρονικά κανάλια, ΑΤΜ, κλπ.). Το ίδιο διάστημα
η επιχειρηματική και δανειακή
ανάπτυξη της Τράπεζας δεν σταμάτησε σε καμία περίπτωση.
- Ποια τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίσατε
κατά την διαδικασία;
-Θα έλεγα πρωτίστως ο χρόνος,
το στενό χρονοδιάγραμμα του έργου της Ενσωμάτωσης. Πολλά
πράγματα πρέπει να γίνουν σε μικρό χρονικό διάστημα με συγκεκριμένη σειρά. Για να καταφέρουμε
αυτό θα έπρεπε να αλλάξουμε τις
προτεραιότητες, ακόμη και στρατηγικής φύσεως, της Τράπεζάς
μας, ούτως ώστε το προσωπικό να
έχει το χρόνο να εργαστεί στο έργο
της Ενσωμάτωσης. Σε αυτό μας
βοήθησε, όπως και πιο πάνω ανέφερα, η σωστή διακυβέρνηση
αλλά και η πλήρης υποστήριξη
από πλευράς του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή μας. Το προσωπικό αγάπησε αυτό το έργο, δεσμεύτηκε πλήρως και βάζει απεριόριστο χρόνο και προσπάθεια
για την επιτυχία του. Αυτό αφορά
το προσωπικό από όλους τους Τομείς, τη Λιανική και Επιχειρηματική
Τραπεζική, την Πληροφορική, τις
Λειτουργικές Εργασίες , την Οικονομική Διεύθυνση, τη Διεύθυνση
Ανθρώπινου Δυναμικού, το Μάρκετινγκ/ Δημόσιες Σχέσεις, κλπ.,
όλοι συνδράμουν. Κανείς δεν λείπει
από αυτό το έργο. Η προσπάθεια
είναι συγκλονιστική και οι άνθρωποι που εργάζονται στο έργο υπέροχοι.
- Ενώ υπήρξε αρκετή γκρίνια
με το κλείσιμο των καταστημάτων -κυρίως στα χωριά- πλέον
δεν ακούγονται προβλήματα.
Οι κινητές μονάδες συνέβαλαν
σ΄ αυτό;
-Χρειάστηκε, και χρειάζεται
ακόμη, να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις σε ό,τι αφορά κλείσιμο καταστημάτων και οι οποίες μερικές
φορές έφεραν και κάποιες αντιδράσεις. Λάβαμε υπόψη το επιχειρηματικό μας σχέδιο, τα οικονομικά δεδομένα, τους όγκους συναλλαγών, τη στενότητα προσωπικού και προσπαθήσαμε να βρούμε ισορροπίες.
Δεν είναι πάντα εύκολο και λυπούμαστε που ταλαιπωρήσαμε μερίδα πελατών μας. Προσπαθήσαμε
όντως να καλύψουμε το κενό με
τις δύο κινητές μονάδες, προσπαθούμε επίσης να στρέψουμε πελάτες στα ηλεκτρονικά μας κανάλια, κάτι το οποίο θα κάνουμε εντονότερα στη μετά Ενσωμάτωση
περίοδο. Από τα μέσα Σεπτεμβρίου,
όταν με το καλό ολοκληρωθεί το
έργο της Ενσωμάτωσης, τότε οι
πελάτες μας θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως εάν ήταν κατάστημα της Ελληνικής ή της
πρώην ΣΚΤ, κάτι το οποίο θα βοηθήσει στην εξυπηρέτηση.
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Από ενοικιαστές, ιδιοκτήτες στο Nicosia Mall
Δάνειο 80 εκατομμυρίων ευρώ θα δώσει η Τράπεζα για την εξαγορά του εμπορικού κέντρου από την κοινοπραξία
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Υστερα από δέκα μήνες λειτουργίας
του mall και ισάριθμους μήνες αναζήτησης αγοραστών από την Τράπεζα Κύπρου, εκδηλώθηκε, σε επίσημο πλέον επίπεδο, το ενδιαφέρον
πέντε κυπριακών εταιρειών. Πρόκειται για εταιρείες οι οποίες ήδη
δραστηριοποιούνται στο Nicosia
Mall και συνολικά οι εγκαταστάσεις
που ενοικιάζουν είναι γύρω στο
50% των χώρων του εμπορικού
κέντρου. Πρόκειται για την υπεραγορά Αθηαινίτης, την εταιρεία
Α. Ζορπάς & Υιοί, τον όμιλο Voici
La Mode ( Topshop, Topman, Wallis, Evans, Marks&Spencer), την
PHC Franchised Restaurants Public
(Caffè Nero, Burger King, Pizza
Hut, Taco Bell, KFC). Στην κοινο-

οι οποίοι ήδη δραστηριοποιούνται
στον χώρο του λιανικού εμπορίου.
Η επικρατούσα εκτίμηση είναι ότι
το ενδιαφέρον για εξαγορά του εμπορικού κέντρου ενισχύει την εμπορικότητα της Δυτικής Λευκωσίας.
Υπενθυμίζεται ότι βάσει πλάνου,
μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2020 αναμένεται ότι θα δραστηριοποιηθεί
στην περιοχή και το εκπτωτικό χωριό NeoPlaza.
Εκτιμάται ότι οι δύο εμπορικοί
πνεύμονες θα ενισχύσουν την κίνηση προς την περιοχή και θα δημιουργήσουν ένα εμπορικό πόλο
έλξης στην περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς. Η λειτουργία του Nicosia
Mall άρχισε το Νοέμβριο του 2018.
Πρόκειται για εμπορικό κέντρο
έκτασης 82 χιλιάδων τ.μ., στο οποίο
περιλαμβάνονται 1700 χώροι στάθ-















Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί
ενδιαφέρον από άλλους
επενδυτές οι οποίοι ήδη
δραστηριοποιούνται
στην τοπική αγορά.
πραξία βρίσκεται και το δικηγορικό
γραφείο Στέλιος Αμερικάνος& Σία,
συνεργάτης της εταιρείας K. Athienitis Constractors που συγκεντρώνει το 36% του μετοχικού κεφαλαίου του Nicosia Mall.Οι εταιρείες θα κληθούν να καταβάλουν
το ποσό των 98 εκατομμυρίων ευρώ, όση και η αξία του εμπορικού
κέντρου, σύμφωνα με τις τελευταίες
οικονομικές καταστάσεις. Από το
ποσό αυτό τα 80 εκατομμύρια ευρώ
θα εξασφαλιστούν μέσω δανεισμού
από την Τράπεζα Κύπρου προς την
κοινοπραξία. Τα υπόλοιπα 20 εκατομμύρια θα καταβληθούν κανονικά από τις εταιρείες. Αναλόγως
του ποσού το οποίο μπορεί η κάθε
εταιρεία να καταβάλει για την εξαγορά, θα κριθεί και το ποσοστό
στο μετοχικό κεφάλαιο του Nicosia
Mall που θα αντιστοιχεί στην καθεμιά. Πληροφορίες αναφέρουν
ότι οι μεγάλοι παίκτες της κοινοπραξίας θα είναι Ζορπάς και PHC,
ενώ από τα μέχρι στιγμής δεδομένα
φαίνεται ότι η Voici La Μode θα

Η συμφωνία εξαγοράς αναμένεται ότι θα κλείσει εντός Σεπτεμβρίου και στην συνέχεια θα τεθεί ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού για έγκριση.
είναι στους μικρότερους παίκτες
της κοινοπραξίας.

Στη διάθεσή τους τα στοιχεία

Φυσικά οι συζητήσεις των εταιρειών με την Τράπεζα Κύπρου για
εξαγορά του mall δεν ξεκίνησαν
πρόσφατα, αλλά τοποθετούνται
χρονικά από τον Ιανουάριο του
2019. Μετά από οκτώ μήνες διαβουλεύσεων, το ενδιαφέρον βγήκε
προς τα έξω και πριν περίπου δύο
εβδομάδες υποβλήθηκε επίσημα
αίτηση. Ήδη έχει ανοίξει το VDR
(Virtual Data Room) για τους ενδιαφερόμενους αγοραστές και εκπρόσωποί τους ξεκίνησαν το ξεσκόνισμα ευαίσθητων πληροφοριών
και δεδομένων της εταιρείας Nicosia
Mall Holding. Από τον βαθμό στον
οποίο αυτά τα στοιχεία θα τους ικανοποιήσουν, θα κριθεί το αν η διαδικασία εξαγοράς θα προχωρήσει.
Πληροφορίες αναφέρουν στην «Κ»
ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα αφήνουν τους εκπρόσωπους της κοινοπραξίας ευχαριστημένους και

φαίνεται ότι η αγορά θα προχωρήσεικανονικά. Υπενθυμίζεται ότι
ήδη έχει καταβληθεί ως προκαταβολή το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ, αν και σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» το ποσό της προκαταβολής που είχε αρχικά συζητηθεί ήταν διαφορετικό.

Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Περί τα μέσα Σεπτεμβρίου αναμένεται ότι θα υπάρξουν εξελίξεις
και θα κλείσει επίσημα η συμφωνία.
Όπως πληροφορείται η «Κ», για να
τεθεί σε ισχύ θα πρέπει να λάβει
την έγκριση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού. Αυτό που
εξετάζεται σε ανάλογες περιπτώσεις
είναι κατά πόσο τηρούνται οι προϋποθέσεις της συμφωνίας, η ισορροπία δυνάμεων στην αγορά και
κατά πόσο οι δυνάμεις που ενώνονται στην αγορά δημιουργούν
μερίδιο περισσότερο από αυτό που
προνοείται βάσει του περί συγκεντρώσεων νόμου. Η διαδικασία εξέτασης της συμφωνίας από την Επι-

ΑΡΘΡΟ

τροπή Ανταγωνισμού θα καθυστερήσει την διαδικασία άλλους δυο
με τρεις μήνες και αναμένεται να
διαρκέσει περίπου δύο με τρεις μήνες. Ετσι επίσημα η εξαγορά δεν
θα ισχύσει πριν το τέλος του 2019.
Σημειώνεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας δεν αναμένεται ότι θα προκύψουν άλλες
αλλαγές στο εμπορικό κέντρο, όπως
νέες αφίξεις εταιρειών και brands.
Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατο
ρεπορτάζ της «Κ» είχε αναφερθεί
ότι εκκρεμεί ακόμα η τελική άδεια
οικοδομής από το Τμήμα Πολεοδομίας. Πηγές από το Nicosia Mall
αναφέρουν ότι οι διαδικασίες προχωρούν κανονικά, ενώ εκτιμάται
ότι η συγκεκριμένη εκκρεμότητα
δεν θα αποτελέσει κώλυμα για την
ολοκλήρωση της συμφωνίας με
τους επίδοξους αγοραστές.

Η αντίδραση της αγοράς

Η ανακοίνωση της πρόθεσης
συμφωνίας έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στην αγορά, λόγω

των μερών που την απαρτίζουν.
Παίκτες της αγοράς παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις.
Φυσικά υπάρχει και η μερίδα αυτών
που βλέπουν με σκεπτικισμό την
πρόθεση των ενοικιαστών να αγοράσουν το εμπορικό κέντρο, και
περιμένουν να δουν στην πράξη
πόσο λειτουργικό είναι σε σχέση
με τα υπόλοιπα brands, που δραστηριοποιούνται στο εμπορικό κέντρο. Εξάλλου πρόκειται για ζήτημα
το οποίο θα απασχολήσει και την
Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Και τρίτος παίκτης

Την ώρα που οι διαδικασίες της
συμφωνίας με τους πέντε τρέχουν,
δεν αποκλείεται να παρουσιαστεί
και άλλος ενδιαφερόμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», από
την στιγμή που δεν έχουν πέσει
ακόμα οι υπογραφές, υπάρχει το
ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλοι
διατεθειμένοι να επενδύσουν στο
συγκεκριμένο project. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για παίκτες

Στο πλαίσιο της συμφωνίας και πέραν του δανείου, οι πέντε εταιρείες που θέλουν να αγοράσουν από κοινού το
εμπορικό κέντρο θα καταβάλουν 20 εκατ.
μευσης και στεγάζονται 150 καταστήματα μεταξύ αυτών το Rio Cinema αλλά και η υπεραγορά Αθηαινίτης, η οποία έκανε για πρώτη
φορά άνοιγμα εκτός της Παλλουριώτισσας και επεκτάθηκε και στην
Κοκκινοτριμιθιά.

Ένεση 35 εκατ. ευρώ

Η Τράπεζα είχε κάνει από την
αρχή γνωστές τις προθέσεις της
να προχωρήσει στην πώληση του
mall μόλις εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του. Υπενθυμίζεται
ότι η κατασκευή του εμπορικού
κέντρου ήταν στον πάγο από το
2013 λόγω ανεπαρκούς χρηματοδότησης.
Αυτό ίσχυε μέχρι το 2017 και
την απόφαση της Τράπεζας Κύπρου
να δώσει ένεση 35 εκατομμυρίων
ευρώ για την αποπεράτωση του
και να γίνει με αυτόν τον τρόπο
μεγαλομέτοχος της εταιρείας NCMH
Nicosia Mall Holdings Ltd. Αυτή
την στιγμή η Τράπεζα έχει ποσοστό
64%.

/ Του ΘΟΔΩΡΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Το «μεγάλο φίλτρο» και το κοινό μας μέλλον
Βλέποντας τις εικόνες από τις γιγάντιες πυρκαγιές στον Αμαζόνιο,
λίγες ημέρες μετά τις τεράστιες
πυρκαγιές στον Αρκτικό Κύκλο και
λίγες εβδομάδες μετά την πρωτοφανή απώλεια πάγων στη Γροιλανδία, το μυαλό κάποιου δεν μπορεί
παρά να πάει σε ένα και μόνον
πράγμα: το παράδοξο του Φέρμι.
Εχω ξαναγράψει για το παράδοξο
του Φέρμι πολλά χρόνια πριν (εδώ:
https://www. kathimerini.gr
/815409/opinion/ epikairothta/politikh/to-megalofiltro), αλλά εν τάχει
συνίσταται στην εξής απλή ερώτηση, την οποία ο γνωστός φυσικός
διατύπωσε το 1950: πού είναι οι
άλλοι; Αφού το σύμπαν είναι γεμάτο
με ηλιακά συστήματα στα εκατό
δισεκατομμύρια γαλαξίες του, αφού
μόνο ο δικός μας γαλαξίας έχει,

λέει, έως και δέκα δισεκατομμύρια
πλανήτες παρόμοιους με τη Γη,
τότε πού βρίσκονται όλοι οι υπόλοιποι νοήμονες οργανισμοί; Γιατί
δεν μας έχουν βρει εξωγήινοι, και
γιατί δεν τους έχουμε βρει εμείς;
Μία από τις πιθανές απαντήσεις
του ερωτήματος είναι, φυσικά, το
ότι νοήμονες οργανισμοί όπως το
δικό μας είδος στην πορεία της εξέλιξής τους αντιμετωπίζουν αργά ή
γρήγορα ένα «μεγάλο φίλτρο». Ενα
όριο που τους εμποδίζει να εξελιχθούν τόσο ώστε να καταφέρουν να
ξεπεράσουν τα σύνορα του ηλιακού
τους συστήματος και να φτάσουν
στα αστέρια και να συναντήσουν
άλλους. Αν όντως υπάρχει ένα τέτοιο
φίλτρο, δύο τινά μπορεί να ισχύουν
– ένα καλό κι ένα κακό. Το καλό
ενδεχόμενο είναι το φίλτρο να βρί-

σκεται κάπου πίσω μας – να το
έχουμε ξεπεράσει σε κάποιο από
τα προηγούμενα στάδια της εξέλιξης
της ζωής του πλανήτη. Να έχει συμβεί δηλαδή εδώ, στη Γη, κάτι που
για τα δεδομένα του σύμπαντος είναι πάρα πολύ σπάνιο και δύσκολο,
και γι’ αυτό εμείς, οι τυχεροί, που
το ξεπεράσαμε, να είμαστε πράγματι
μόνοι μας. Το άλλο, το κακό ενδεχόμενο, είναι το φίλτρο να βρίσκεται
κάπου μπροστά μας. Σύμφωνα με
αυτή την εκδοχή, το σύμπαν μπορεί
να είναι γεμάτο από πολιτισμούς
σαν τους δικούς μας, περιορισμένους στα όρια του πλανήτη τους
(ας πούμε πολιτισμούς τύπου 0,
σύμφωνα με την κλίμακα Καρντάσεφ), οι οποίοι όμως για κάποιο
λόγο ποτέ δεν καταφέρνουν να γίνουν πολιτισμοί τύπου Α ή Β ή Γ

και να ταξιδέψουν στα αστέρια και
να βρεθούν μεταξύ τους. Κάτι τους
εμποδίζει, κάτι αξεπέραστο, και
κολλάνε, σταματούν, λιμνάζουν.
Ή καταστρέφονται.
Κάθε φορά που διαβάζω μια νέα
έκθεση του IPCC ή ειδησάρια για
ένα ακόμα ρεκόρ πυρκαγιών, μέσης
θερμοκρασίας ή λιωμένων παγετώνων, το παράδοξο του Φέρμι σκέφτομαι. Μπορεί όντως να συμβεί
κάποιο τεχνολογικό θαύμα και να
τη σκαπουλάρουμε κάπως (ίσως
πολύ λιγότεροι από ό,τι είμαστε
σήμερα) και μπορεί τα παιδιά μας
και τα παιδιά των παιδιών μας να
βρουν τρόπο να επιβιώσουν σε έναν
πολύ πιο δυσάρεστο κόσμο και να
μη μας μισήσουν πάρα πολύ τελικά,
αλλά, αν όχι, τότε είναι πιθανό αυτό
να είναι το δικό μας «μεγάλο φίλ-

τρο»: η ανικανότητά μας να εξελιχθούμε ως είδος και να αναπτύξουμε την οικονομία μας και την
τεχνολογία μας με τρόπο που να
μην καταστρέφει τελικά αυτό που
πάμε να φτιάξουμε. Υπάρχουν πάρα
πολλοί πάρα πολύ έξυπνοι άνθρωποι
που είναι πολύ απαισιόδοξοι γι’
αυτό το θέμα, και κάποιοι από αυτούς μιλούν πια ανοικτά και δημόσια. Ο γνωστός θεωρητικός φυσικός
Κάρλο Ροβέλι, ας πούμε, στο μικρό
βιβλιαράκι του «Seven Brief Lessons
on Physics», το θέτει ως εξής.
«Πιστεύω ότι το είδος μας δεν
θα αντέξει για πάρα πολύ ακόμα»,
γράφει. «Δεν είναι φτιαγμένο με τα
υλικά που επέτρεψαν στις χελώνες,
ας πούμε, να συνεχίσουν να υπάρχουν λίγο - πολύ απαράλλαχτες εδώ
και εκατοντάδες εκατομμύρια χρό-

νια. […] Εμείς ανήκουμε σε ένα γένος βραχύβιων ειδών. Ολα τα ξαδέρφια μας έχουν ήδη εξαφανιστεί.
Επιπλέον, εμείς κάνουμε και ζημιά.
Οι βίαιες κλιματικές και περιβαλλοντικές αλλαγές που έχουμε πυροδοτήσει πιθανότατα θα είναι ανεπαίσθητες για τον πλανήτη μας,
αλλά δεν πιστεύω ότι εμείς θα τη
γλιτώσουμε αλώβητοι – ειδικά αν
αναλογιστεί κανείς ότι η κοινή γνώμη και οι πολιτικοί προτιμούν να
αγνοούν τους κινδύνους. Είμαστε
ίσως το μοναδικό είδος στη Γη που
έχει συναίσθηση της θνητότητάς
του καθενός από εμάς ξεχωριστά.
Φοβάμαι ότι σύντομα θα γίνουμε
το μοναδικό είδος που θα παρακολουθήσει ηθελημένα το συλλογικό
του τέλος ή, έστω, τoν χαμό του
πολιτισμού του».
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Τέσσερις στους δέκα ψωνίζουν online
Κερδίζει έδαφος το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Κύπρο, ωστόσο βρίσκεται ακόμα στους τελευταίους της Ευρώπης
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Οι ηλεκτρονικές αγορές κερδίζουν
κάθε χρόνο έδαφος, εντός και εκτός
Ευρώπης, με εταιρείες όπως η Amazon και το eBay να το αποδεικνύουν
με τζίρους δισεκατομμυρίων και
με στατιστικά στοιχεία που καταγράφουν την συμπεριφορά των καταναλωτών να στρέφεται στο online
shopping. Σύμφωνα με τα στοιχεία
αυτά, ο τζίρος του ηλεκτρονικού
εμπορίου στην Ευρώπη εκτιμάται
ότι θα σκαρφαλώσει στα 621 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019 και θα
συνεχίζει να παρουσιάζει αύξηση
περίπου στο 13% σε σχέση με τα
547 δισ. ευρώ το 2018. Το αγοραστικό κοινό του ηλεκτρονικού εμ-

Με προπληρωμένες
κάρτες στο ιντερνέτ








Στις ανησυχίες των αγοραστών η ασφάλεια
πληρωμής και η διαχείριση των παραπόνων
σε περίπτωση που το
προϊόν δεν τους ικανοποιήσει. Το 40% απάντησε ότι προτιμά την
διαπροσωπική επαφή
που προσφέρουν οι
αγορές σε κατάστημα
με φυσική παρουσία.
πορίου βρίσκεται κυρίως μεταξύ
των ηλικιών 25-54. Από αυτή την
τάση, δεν αποτελεί εξαίρεση η Κύπρος. Αυτό άλλωστε καταδεικνύουν
στατιστικά στοιχεία από δύο διαφορετικές πηγές : τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας
καθώς και την Ecommerce Europe.
Η τελευταία ευρωπαϊκή έρευνα
σκιαγραφεί το προφίλ της Κύπρου
στις διαδικτυακές αγορές. Σύμφωνα
με τα στοιχεία, το 38% πραγματοποιεί online αγορές, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 2017 όπως
και γενικότερα η χρήση του διαδικτύου αυξάνεται κάθε χρόνο. To
2018 το ποσοστό των χρηστών του
διαδικτύου ήταν στο 86%, ενώ πιο
κάτω ήταν οι επιδόσεις του 2017.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία
του Δείκτη ψηφιακής οικονομίας
και κοινωνίας του 2018, ο κύκλος
εργασιών του ηλεκτρονικού εμπορίου κατέγραψε αύξηση του 6,3%,
κάτι που δείχνει ότι υπάρχουν προ-

Προπληρωμένες κάρτες

60%

Εφαρμογές στα κινητά

18%

Πιστωτικές κάρτες

17%

Ε- wallets

2%

Τραπεζικές μεταφορές

0%

O τζίρος του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη εκτιμάται ότι θα σκαρφαλώσει στα 621 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019 και θα συνεχίζει να παρουσιάζει αύξηση περίπου στο 13% σε σχέση με τα

547 δισ. ευρώ το 2018.
οπτικές ανάπτυξης του εγχώριου
ηλεκτρονικού εμπορίου. Εξάλλου
και τα στοιχεία της JCC δείχνουν
ότι όλο και περισσότερα χρήματα
δαπανώνται σε πλαστικό χρήμα,
καθώς το 2018 το ποσό των αγορών
έφτασε τα 3,5 δισ. και σημείωσαν
αύξηση 33% σε σχέση με το 2017.

Είδη ένδυσης και ταξίδια

Τι προτιμούν να αγοράσουν οι
καταναλωτές στο διαδίκτυο; Απαντήσεις δίνει η τελευταία έρευνα
της στατιστικής υπηρεσίας, η οποία
πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουλίου 2018 και
κάλυψε 1902 νοικοκυριά και 3957
άτομα ηλικίας 16-74 χρόνων. Οι
online αγορές στην Κύπρο μοιράζονται σε είδη ένδυσης και υπόδησης και τα ταξίδια, με ένα μικρό
προβάδισμα στο πρώτο.
Συγκεκριμένα οι αγορές ειδών
ένδυσης και υπόδησης συγκεντρώνουν το 56,3% των αγορών,
και τα ταξίδια, οι αγορές εισιτηρίων
και ενοικίασης αυτοκινήτου στο
51,3%.
Η τρίτη κατηγορία είναι η διαμονή σε ξενοδοχεία και καταλύματα
και συγκεντρώνει το 46,7% των

Οι ανησυχίες από αγορές στην Ευρώπη
Για τις αξιόπιστες διαδικασίες

πληρωμής και τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων ανησυχούν περισσότερο οι αγοραστές
από Ισπανία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο
και Τουρκία. Σημειώνεται ότι σε
ευρωπαϊκή κλίμακα, τελευταία
στις διαδικτυακές αγορές είναι
η Ουκρανία με 22%, η Ρουμανία
με 26%, η Βόρεια Μακεδονία
με 31%, η Βουλγαρία με 31%
και η Τουρκία με 35%. Ξεκινώναγορών. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι περισσότερες αγορές των
καταναλωτών στην Κύπρο είχαν
αξία 100-500 ευρώ.

Επιλέγουν Ευρώπη

Οι περισσότερες αγορές ήταν
από άλλες χώρες της Ε.Ε. με ποσοστό 82,9%, το 35,8% αφορούσαν
πλατφόρμες από χώρες εκτός Ε.Ε.
και μόλις τρεις στους δέκα (34,6%)
αγοράζει προϊόντα από εγχώριες
πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπο-

τας από το τέλος η Κύπρος είναι
στην έκτη θέση. Στην πρώτη θέση είναι η Ελβετία με ποσοστό
88% και ακολουθεί το Ηνωμένο
Βασίλειο με 87% και η Δανία με
86%.
Όσον αφορά την χρήση του διαδικτύου, το υψηλότερο ποσοστό
είχε η Ισλανδία με 99% ενώ το
χαμηλότερο η Ουκρανία με
64%. Η Κύπρος κατατάσσεται
περίπου στο μέσο με ποσοστό
86%.
ρίου. Η έρευνα Ecommerce Europe
αναφέρει ότι οι διασυνοριακές αγορές στην Κύπρο έχουν αυξηθεί
κατά 2%. Αγαπημένη πλατφόρμα
των αγοραστών στην Κύπρο είναι
το eBay.

Ανησυχούν για την ποιότητα

Πέραν της άνεσης και της ευκολίας που προσφέρει η αγορά προϊόντων από το διαδίκτυο, υπάρχουν
ακόμα ζητήματα που αποθαρρύνουν μερίδα καταναλωτών να ψω-

νίζουν διαδικτυακά. Οι μεγαλύτερες
ανησυχίες των online αγοραστών
έχουν να κάνουν με τα δικαιώματά
τους ως καταναλωτές και κατά
πόσο αυτά μπορούν να τηρηθούν
και στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού
εμπορίου.Ποσοστό 13% δεν προχωρούν σε ηλεκτρονικές αγορές
λόγω φόβου για ζητήματα ασφάλειας κατά την ηλεκτρονική πληρωμή. Ένα 11% είναι επιφυλακτικό
για το εάν θα μπορέσει εύκολα να
αλλάξει ελαττωματικά προϊόντα,
ενώ υπάρχει και ένα 2% που αποφεύγει τις διαδικτυακές αγορές θεωρώντας ότι είναι μεγάλο το διάστημα από τη στιγμή που θα γίνει
η παραγγελία μέχρι την παράδοση
του προϊόντος. Από το κοινό του
διαδικτύου, δεν ψωνίζουν όλοι ηλεκτρονικά.
Τέσσερις στους δέκα καταναλωτές είναι πιθανό να είναι επιφυλακτικοί και να απέχουν από τις
διαδικτυακές αγορές. Το 40% των
αγοραστών από Κύπρο είναι πιθανό
να απέχουν από τις online αγορές
καθώς προτιμούν την διαπροσωπική επαφή που προσφέρει η αγορά
προϊόντων από κατάστημα με φυσική παρουσία, αλλά και λόγω της








Στην περίπτωση της Κύπρου, το 83% επιλέγουν
να ψωνίζουν από πλατφόρμες αγορών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες
και το 36% από χώρες
εκτός ΕΕ.
συνήθειας να ψωνίζουν με τον παραδοσιακό τρόπο.

Με προπληρωμένες

Ακριβώς λόγω του ότι υπάρχει
ανησυχία για την ασφάλεια στις πληρωμές, οι περισσότεροι καταναλωτές
που προχωρούν στις online αγορές,
προτιμούν να πληρώσουν με προπληρωμένες κάρτες. Συγκεκριμένα
έξι στους δέκα. Ποσοστό 18% επιλέγουν τις πληρωμές από συγκεκριμένες εφαρμογές στα κινητά, κάπως
λιγότεροι (17%) επιλέγουν να πληρώσουν με πιστωτικές κάρτες, οι
ηλεκτρονικές αγορές μέσω e-wallets
είναι μόλις στο 2%, και στο 0% μέσω
τραπεζικών μεταφορών.

Αγοράζουν ηλεκτρονικά οι μισοί χρήστες του Internet στην Ελλάδα
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Σχεδόν οι μισοί από τους χρήστες
Internet στην Ελλάδα προχώρησαν
και σε αγορές μέσω του Διαδικτύου,
ποσοστό που αυξάνεται χρόνο με
τον χρόνο και δείχνει τη δυναμική,
αλλά και τα περιθώρια περαιτέρω
ανάπτυξης που παρουσιάζει ο κλάδος του ηλεκτρονικού εμπορίου
στη χώρα. Σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή έκθεση για το ηλεκτρονικό
εμπόριο που πραγματοποίησε η
Ευρωπαϊκή Ενωση Ηλεκτρονικού







Η eBay δημοφιλέστερη
πλατφόρμα αγορών
στην Ελλάδα, στην τρίτη
θέση η κινεζική ΑliΕxpress.
Εμπορίου (Ecommerce Europe), το
49% των χρηστών Internet στην
Ελλάδα έκανε και ηλεκτρονικές
αγορές το 2018. Το αντίστοιχο ποσοστό δύο χρόνια πριν ήταν 45%.
Με την παραπάνω επίδοση η
Ελλάδα κατατάσσεται στην 20ή
θέση μεταξύ των 28 χωρών-μελών
της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στην
ουσία μοιράζεται την ίδια θέση με
την Πορτογαλία. Στην πρώτη θέση
βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο,

Το αρνητικό για τον εγχώριο κλάδο ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ecommerce Europe, η πλειονότητα των αγοραστών και συγκεκριμένα το 54% πραγματοποιεί αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα
εκτός Ελλάδας.
όπου το 87% των χρηστών Internet
πραγματοποίησε το 2018 αγορές
από ηλεκτρονικά καταστήματα.
Αμέσως μετά, ακολουθεί η Δανία,
όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι
86% και η Ολλανδία με 84%.

Το αρνητικό για τον εγχώριο
κλάδο ηλεκτρονικού εμπορίου είναι
ότι, σύμφωνα με την έκθεση του
Ecommerce Europe, η πλειονότητα
των αγοραστών και συγκεκριμένα
το 54% πραγματοποιεί αγορές από

ηλεκτρονικά καταστήματα εκτός
Ελλάδας. Το 35% πραγματοποιεί
αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα που βρίσκονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ το 19% κάνει
αγορές από καταστήματα σε τρίτες

χώρες. Η τάση αυτή, βεβαίως, αναμένεται ότι θα αρχίζει να αλλάζει
με την αύξηση των ηλεκτρονικών
καταστημάτων στην Ελλάδα και
την ενίσχυση των εναλλακτικών
επιλογών που θα έχει ο καταναλωτής.
Οι αγορές εκτός Ελλάδας αποδίδονται κυρίως στο γεγονός ότι
οι καταναλωτές βρίσκουν προϊόντα
σε πιο συμφέρουσες τιμές εκτός
της χώρας μας, ακόμη και αν συμπεριληφθεί το κόστος αποστολής,
ειδικά στις κατηγορίες των ηλεκτρικών ειδών και των προϊόντων
τεχνολογίας. Επίσης, προβαίνουν
σε αγορές από μη εγχώρια ηλεκτρονικά καταστήματα σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να βρουν
αυτό που αναζητούν εδώ.
Σύμφωνα με την έκθεση, σε ποσοστό 26% οι καταναλωτές στην
Ελλάδα δεν παραγγέλνουν προϊόντα ηλεκτρονικά διότι προτιμούν
τη διαπροσωπική επαφή στη διάρκεια των αγορών τους, θέλουν να
δουν από κοντά το προϊόν, αλλά
και λόγω συνήθειας. Ενα 8% διστάζει να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές διότι φοβάται
ζητήματα ασφάλειας κατά την ηλεκτρονική πληρωμή, ένα 3% είναι
επιφυλακτικό για το εάν θα μπορέσει να αλλάξει ελαττωματικά
προϊόντα, ενώ υπάρχει και ένα 1%
που θεωρεί ότι είναι μεγάλο το διάστημα παράδοσης του προϊόντος

από τη στιγμή που θα γίνει η παραγγελία. Στο πλαίσιο της έκθεσης
του Ecommerce Europe, έχουν
αξιολογηθεί και οι ηλεκτρονικές
πλατφόρμες αγορών (marketplaces)
που κυριαρχούν σε κάθε ευρωπαϊκή
χώρα. Με βάση τον αριθμό των
επισκεπτών και όχι απαραιτήτως
των πραγματοποιούμενων αγορών,
κυρίαρχα marketplaces στην Ελλάδα είναι το ebay, το eshop.gr,
ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει
πλέον η κινεζική AliExpress.com,
θυγατρική του κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba.
Ο τζίρος του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη διαμορφώθηκε σε 547 δισ. ευρώ το 2018, καταγράφοντας αύξηση 11,87% σε
σύγκριση με το 2017, ενώ για το
2019 αναμένεται περαιτέρω ενίσχυσή του, με τις εκτιμήσεις της
Ecommerce Europe να κάνουν λόγο
για αύξηση κατά 14% και διαμόρφωσή του στα 621 δισ. ευρώ.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα
της έκθεσης, ο γενικός διευθυντής
της Ecommerce Europe Κρίστιαν
Βερσόιρεν τόνισε την ανάγκη να
φτάσει η Ευρώπη την πρόοδο που
έχει γίνει στον τομέα του ψηφιακού
κόσμου και του ηλεκτρονικού εμπορίου από την Κίνα και τις ΗΠΑ,
αλλά και να επιλυθούν τα ζητήματα
της επισήμανσης των προϊόντων,
του διαφορετικού ΦΠΑ και του μεταφορικού κόστους.

ΕΛΛΑΔΑ
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Γρήγορος «θάνατος» για το 29%
των επιχειρήσεων μέσα στην κρίση
Μία στις τρεις εταιρείες που δημιουργήθηκε μεταξύ 2009 και 2018 έβαλε λουκέτο
ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Τρεις στις δέκα επιχειρήσεις που
γεννήθηκαν μέσα στην κρίση «πέθαναν» επίσης μέσα στην κρίση.
Το στοιχείο αυτό προκύπτει από
την επεξεργασία των δεδομένων
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ), στην οποία προέβησαν οι ερευνητές του Κέντρου
Προγραμματισμού και Οικονομικών
Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τις ανάγκες
της μελέτης «Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, 2010-2018».
Μάλιστα, ο βαθμός θνησιμότητας
σε κάποιες συγκεκριμένες νομικές
μορφές επιχειρήσεων ήταν ακόμη
υψηλότερος την περίοδο 20092018, πλησιάζοντας το 40%.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία
της μελέτης, το 29,05% του συνόλου
των επιχειρήσεων όλων των νομικών μορφών που ιδρύθηκαν το διάστημα από το 2009, όταν δηλαδή
η κρίση χτυπούσε την πόρτα της
Ελλάδας και η χώρα ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, έως το 2018,
χρονιά εξόδου από το μνημόνιο,
σταμάτησε να λειτουργεί. Τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας παρουσιάζουν οι ομόρρυθμες εταιρείες
(39%), οι ετερόρρυθμες (32,64%)
και οι ατομικές επιχειρήσεις
(29,83%).
Το μικρότερο ποσοστό θνησιμότητας από την άλλη καταγράφεται στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές

εταιρείες (8,61%) και στις ανώνυμες
εταιρείες (12,76%). Μεγάλο, επίσης,
ήταν το ποσοστό των εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) που
άνοιξαν και έκλεισαν την περίοδο
2009- 2018 (29,62%).
Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν,
αν μη τι άλλο, ότι η επιχειρηματικότητα που αναπτύχθηκε στα χρόνια της κρίσης ήταν σε μεγάλο βαθ






Σύμφωνα με μελέτη του
ΚΕΠΕ, ο βαθμός θνησιμότητας είναι υψηλότερος στις ομόρρυθμες
(39%).
μό επιχειρηματικότητα ανάγκης,
μια προσπάθεια των ιδιοκτητών
των επιχειρήσεων αυτών να βρουν
διέξοδο από την ανεργία. Η απουσία
πραγματικού επιχειρηματικού οράματος και πολύ συχνά η έλλειψη
των απαιτούμενων κεφαλαίων οδήγησε στον γρήγορο «θάνατο» πολλών εγχειρημάτων αυτού του τύπου. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε,
ότι ο βαθμός θνησιμότητας των
ανωνύμων εταιρειών, –εταιρειών
που συνήθως οι ιδρυτές και μέτοχοί
τους διαβλέπουν πράγματι επιχειρηματική ευκαιρία– είναι πολύ χαμηλότερος.

Τα μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας των ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε. και ατομικών
επιχειρήσεων συνδέονται επίσης
με δύο άλλες εξελίξεις που έλαβαν
χώρα στη διάρκεια της κρίσης. Αρκετές ΕΠΕ, Ο.Ε. και Ε.Ε. έκλεισαν
μεν, συνέχισαν δε την επιχειρηματική τους δραστηριότητα υπό
άλλη νομική μορφή, κατά βάση
υπό τη μορφή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΙΚΕ) που θεσπίστηκε το 2012 με τον νόμο
4072/2012.
Η εταιρεία του ενός ευρώ, όπως
επικράτησε να λέγεται, καθώς δεν
απαιτεί ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο
κατά την έναρξή της, είναι πλέον
η πιο δημοφιλής νομική μορφή και
στην ουσία αποτελεί μία από τις
σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις
που έγιναν την περίοδο της κρίσης.
Το φαινόμενο της μετατροπής
σε ΙΚΕ είναι πιο έντονο στην περίπτωση των ΕΠΕ, με τα στοιχεία
να δείχνουν την εμφάνιση αρνητικού ισοζυγίου των ΕΠΕ (δηλαδή
περισσότερες διαγραφές επιχειρήσεων από εγγραφές) από το 2013
κι έπειτα.
Στην περίπτωση των ατομικών
επιχειρήσεων το φαινόμενο σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό, όπως
αναφέρεται και στη μελέτη, με το
γεγονός ότι αρκετοί από τους ιδιοκτήτες τους υπό το βάρος των εξαιρετικά υψηλών ασφαλιστικών εισφορών –ειδικά από το 2016 και

έπειτα– προχώρησαν σε διακοπή
της λειτουργίας της επιχείρησης.
Μεγάλο μέρος, βεβαίως, όπως έχει
επισημάνει κατά καιρούς και η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
(ΓΣΕΒΕΕ), αυτών που είχαν ατομική
επιχείρηση και την κλείνουν, συνεχίζουν στην πραγματικότητα
την επαγγελματική τους δραστηριότητα, αλλά αυτή πλέον βρίσκεται στο φάσμα της «μαύρης» εργασίας.

Το εμπόριο δεν είναι πλέον δημοφιλές
Το 2009, σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΑΑΔΕ που περιλαμβάνονται
στη μελέτη του ΚΕΠΕ για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, είχαν
ιδρυθεί 20.637 νέες επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνταν στον
κλάδο του χονδρεμπορίου και
του λιανεμπορίου.
Το 2017, τελευταίο έτος για το
οποίο υπάρχουν πλήρη στοιχεία,
ο αριθμός νέων επιχειρήσεων
στον κλάδο του εμπορίου ήταν
πλέον μόλις 12.141, ο μικρότερος
στην περίοδο 2009-2017. Ο μέσος
ετήσιος ρυθμός μείωσης των επιχειρήσεων που εισέρχονταν στον
κλάδο του εμπορίου ήταν 6,42%.
Ο κλάδος των επαγγελματικών,
επιστημονικών και τεχνικών δρα-

στηριοτήτων είναι ο δεύτερος σε
δημιουργία νέων επιχειρήσεων
κατά την εξεταζόμενη περίοδο.
Βεβαίως και σε αυτόν τον κλάδο
καταγράφεται μέση ετήσια πτώση
της τάξης του 6%.
Το 2009 οι νέες επιχειρήσεις
στον κλάδο αυτό ήταν 12.216,
για να υποχωρήσουν το 2017 σε
7.456. Πάντως, το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2018 ήταν
ήδη περισσότερες από το δωδεκάμηνο του 2018 και συγκεκριμένα 7.926.
Η ενίσχυση του τουρισμού κατά τη διάρκεια της κρίσης διατήρησε σχετικά σταθερό τον αριθμό
νέων επιχειρήσεων στον κλάδο
των υπηρεσιών διαμονής και

εστίασης. Το 2009, οι επιχειρήσεις
που εισήλθαν στον κλάδο ήταν
9.058, παρουσιάζοντας μάλιστα
υψηλότερες επιδόσεις τα έτη 2010
και 2013 (10.281 και 10.230 αντιστοίχως). Το 2017 οι νέες επιχειρήσεις που εισήλθαν στον κλάδο ανέρχονταν σε 8.310.
Η μεταποίηση από την άλλη
είναι ένας κλάδος που το 2017
είχε περισσότερες νέες επιχειρήσεις από ό,τι το 2009, στοιχείο
αρκετά αισιόδοξο για τη βιωσιμότητα των θέσεων εργασίας. Ειδικότερα, το 2009 είχαν συσταθεί
2.666 νέες επιχειρήσεις του μεταποιητικού κλάδου, ενώ το 2017
ήταν ελαφρώς περισσότερες,
2.764.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της ΑΤΗΚ (Cyta) επιθυμεί την πρόσληψη ατόμου στη θέση του Γενικού Διευθυντή.
Το 2018 το ελαιόλαδο ήταν το τέταρτο κυριότερο εξαγόμενο προϊόν της

Ελλάδας, με την αξία των εξαγωγών να ανέρχεται σε 524,5 εκατ. ευρώ.

Με τον... τενεκέ το ελληνικό
ελαιόλαδο και στον Καναδά
Ακόμη και παραδοσιακές αγορές,
όπως αυτή του Καναδά, όπου
υπάρχουν μεγάλες κοινότητες Ελλήνων ομογενών, χάνει το ελληνικό ελαιόλαδο. Αιτία, η απουσία
εμφιάλωσης και τυποποίησης ή
ο περιορισμένος βαθμός αυτής,
γεγονός που έχει ως συνέπεια αφενός τις εξαγωγές χαμηλής προστιθέμενης αξίας και αφετέρου την
απώλεια μεριδίων από άλλες ανερχόμενες δυνάμεις του κλάδου,
όπως είναι για παράδειγμα η Τυνησία. Και μπορεί την ίδια ώρα
να ανοίγονται νέες αγορές για το
ελληνικό ελαιόλαδο, όπως είναι
αυτή της Νότιας Κορέας και της
Ινδίας, όμως θεωρείται βέβαιο ότι
σταδιακά θα χαθούν και αυτές,
εάν συνεχιστεί η ίδια πρακτική.
Οσα αναφέρει σε πρόσφατη έκθεσή του το Γραφείο Οικονομικών
και Εμπορικών Υποθέσεων (Γραφείο ΟΕΥ) του γενικού προξενείου
της Ελλάδας στο Τορόντο είναι
εξόχως αποκαλυπτικά και συνάμα
απογοητευτικά. Στην αγορά του
Τορόντο κυκλοφορούν πολλές
μάρκες ελληνικού ελαιολάδου, τόσο συμβατικού όσο και οργανικού,
σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ, στα

καταστήματα με ελληνικά προϊόντα της ελληνικής ομογένειας
και στα καταστήματα τροφίμων
ντελικατέσεν. Παρατηρείται, επίσης, ελαιόλαδο να είναι παραγωγής
ελληνοκαναδικής εισαγωγικής
εταιρείας, είτε από ιδιόκτητο ελαιώνα είτε από συνεργασία με Ελληνα παραγωγό, συσκευαζόμενο
στον Καναδά και με την ετικέτα
της εταιρείας. Μέχρι εδώ καλά,
θα πει κάποιος. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην έκθεση, στον
Καναδά, λόγω της μεγάλης ελληνικής ομογένειας, διενεργούνται
και εισαγωγές ελαιολάδου σε ανώνυμες μεγάλες συσκευασίες. Επίσης, γίνονται εισαγωγές σε τενεκέ
με τη δυνατότητα της δωρεάν παράδοσης κατ’ οίκον (με προκαταβολή του ποσού αγοράς). Με άλλα
λόγια, ακολουθείται η συνήθης
και στην Ελλάδα πρακτική της
διακίνησης χύμα ελαιολάδου.
Αξίζει να σημειωθεί, όμως, ότι
ακόμη και το τυποποιημένο ελαιόλαδο, που πωλείται στις αλυσίδες
σούπερ μάρκετ, διατίθεται σε αρκετά χαμηλότερη τιμή από τα αντίστοιχα ιταλικά προϊόντα.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Πωλείται ή ενοικιάζεται ξενοδοχείο
Πωλείται ή ενοικιάζεται ξενοδοχείο 3 αστέρων στην Πάφο,
στο κέντρο της πόλης, 76 δωματίων, με 13 καταστήματα,
πλήρως εξοπλισμένο, πισίνα, μπαρ, καφετερία, δύο εστιατόρια,
ιδιωτικός χώρος στάθμευσης και με πιθανότητα επέκτασης
δυο ορόφων. Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Τηλέφωνο: 99 603360
email: hotelpaphosforsale@gmail.com

Καθήκοντα:
Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου και θα είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική και ομαλή
λειτουργία του Ταμείου, διασφαλίζοντας την εκτέλεση των αποφάσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, τα κύρια καθήκοντα
του/της κατόχου της θέσης θα είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου του Ταμείου
καθώς και του εγκεκριμένου προϋπολογισμού με βάση τους άξονες που θα καθορίζονται από το επιχειρηματικό σχέδιο του Ταμείου, πάντα
σε συντονισμό με τη Διαχειριστική Επιτροπή και με την Οικονομική Διεύθυνση. Επίσης, θα έχει την ευθύνη για παρακολούθηση εφαρμογής
των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (IORPII) και της αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας σε σχέση με τη διακυβέρνηση του Ταμείου
καθώς και παρακολούθηση εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης κινδύνων. Επιπρόσθετα, θα έχει την ευθύνη της στήριξης της Διαχειριστικής
Επιτροπής καθώς και του ορθού συντονισμού και οργάνωσης του Ταμείου ως προς την ανάπτυξη και υλοποίηση της Στρατηγικής του, για
μεγιστοποίηση της απόδοσής του στα πλαίσια αποδεκτού ρίσκου. Τέλος, θα εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από τη
Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου.
Ακαδημαϊκά / Επαγγελματικά Προσόντα:
Πανεπιστημιακός τίτλος στον τομέα των Οικονομικών, Λογιστικής/Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή σε άλλο συναφή
κλάδο ή/και εγγεγραμμένο μέλος σε ένα από τα ακόλουθα Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών ACA, ACCA, CPA. Μεταπτυχιακό
δίπλωμα θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
ή
πανεπιστημιακός τίτλος στον τομέα της Νομικής, Μηχανικής, Μαθηματικών, Φυσικής ή σε άλλο συναφή κλάδο και μεταπτυχιακό
δίπλωμα στον τομέα της Λογιστικής/Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή/και εγγεγραμμένο μέλος σε ένα από τα ακόλουθα
Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών ACA, ACCA, CPA.
G Τουλάχιστον 10 χρόνια εργασιακής πείρας εκ των οποίων τα 5 χρόνια (το ελάχιστο) να είναι σε διευθυντική θέση με αποδεδειγμένα
προσόντα και ικανότητες.
G Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
G Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
G Λευκό Ποινικό Μητρώο.
G Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας.
G

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:
Ακεραιότητα χαρακτήρα, αξιοπιστία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
Επαγγελματισμός, ήθος και ομαδική νοοτροπία.
G Ικανότητα επίτευξης στόχων.
G Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες καθώς και άριστη ικανότητα επικοινωνίας.
G Ικανότητα συνθετικής και επιχειρηματικής σκέψης, ευχέρεια στη ταχεία λήψη αποφάσεων.
G Ικανότητα καθορισμού προτεραιοτήτων, χειρισμού πολλαπλών εργασιών, τήρησης προθεσμιών, οριοθέτησης / διαχείρισης έργων.
G
G

Ωφελήματα:
Το Ταμείο προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ωφελημάτων.
Αν πιστεύετε ότι τα προσόντα σας ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις και αν η θέση σας φαίνεται ελκυστική και ενδιαφέρουσα,
μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα διά χειρός, σε σφραγισμένο φάκελο (αναγράφοντας «Θέση Γενικού Διευθυντή Ταμείου
Συντάξεων»), στο Κιβώτιο Προσφορών της Cyta, στα Κεντρικά Γραφεία της Cyta, οδός Τηλεπικοινωνιών, 2014 Στρόβολος, Λευκωσία μέχρι
τις 10:00 της Παρασκευής 27 Σεπτεμβρίου 2019.
Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν και θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.cytapensionfund.org για πιο λεπτομερή περιγραφή της θέσης.
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Μικρή επιφάνεια
Η Ελλάδα ÁÞËÏÚÎÓÏÑØÄÚËØÎ
ËÖÏÌ¦ÔËÏÇ ËÓÖÕØÏÑ×Ô ÑÁÔÚØÜÔÇÔ¦ÑÇÚÕÃÑÕßÝ
ÙÚÎÔßØ×ÖÎÇÒÒ¦ÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÏÓËÚÏÝÊÕÓÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝ
ÖÕßÌÁØÔËÏÚÕÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄ
ËÓÖÄØÏÕÏ»ÇßÚÄÔÚÕÔÒÄÍÕ
ÚÇÔÁÇËÓÖÕØÏÑ¦ÑÁÔÚØÇÖÕß
ÙÞËÊÏ¦àÕÔÚÇÏÁÞÕßÔÜÝËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÔÉßÞÇÍÜÍÃÇÑÇÏÚÎÔ
ËÙÚÃÇÙÎ

Αλλάζουν «βιτρίνα» τα εμπορικά κέντρα
Προωθούν όλο και περισσότερο υπηρεσίες που συνδέονται με την ψυχαγωγία και την εστίαση
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Η γραφειοκρατία
Οι γραφειοκρατικέςÙ{ÑÙ{~ÑËÉØVÈÙioÖÉÐÉoÒÜÉØ~ÑÚÈ³É¨ÊÉ{Ø³iÓ~ÙiÑÙÉ{V
Ñ³ÉÜÖÓÑÑÌ³ÑÐÉoÑÜÖ³É¨ÑÉÐÌÙ{Ño{Ñ³i¨Úii
³ÉÉÙÖÉÈTÉÙ{ÒÇ³Ñ{ÉÓÑÉÐ¨{~Ò~Ó³¨Ñ
:Ó{~Ñ{ÉoT¨{{ÉÉÙÈ³ÓØ
ÙÈ~ÜÉÖ³Ñ{ÑÂÉTÒÈ³i
ÙÈÒ¨É³iÉÐÉ{¨ËÑÐÉ³iÐ{³ÉÜÓØÉÐ¨{~Ì~Ó³¨³iØt
KÌØu³³Ñ{~Ì

Επειτα ÇÖÄÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÙÞËÊÃÜÔÌÎÓÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÕÒÏÍÜØÏ×Ô
ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇÝ
ÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÕØÏÙÓÁÔÇÇÖÄÚÇ
ËÓÖÕØÏÑ¦ÑÁÔÚØÇÖÕßÖØÕÜÛÕÆÔ
ÏÙÞßØÕÃËÒÒÎÔÏÑÕÃÑÇÏÐÁÔÕÏÄÓÏÒÕÏÓÖÇÃÔÕßÔÙËÌ¦ÙÎßÒÕÖÕÃÎÙÎÝ©ÓÜÝÕÏÔÁËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÖØÕÜÛÕÆÔÚÇÏÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÖÕß
ÚÕÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄËÓÖÄØÏÕÌÁØÔËÏ
ÓËÍ¦ÒËÝÇÔÇÚØÕÖÁÝÙÚÎÔÇÍÕØ¦
ÒÏÇÔÏÑÂÝÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÑÇÏ
ÖØÄÙÌÇÚÎÁÑÛËÙÎÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ
7LWWLY/LSSHZÓÁÒÕÝÚÕßÖÕÒßËÛÔÏÑÕÆÕÓÃÒÕßÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕßÊÇÔËÃÜÔÑÇÏÖËØÏÕßÙÃÇÝ
7LWWLY.YV\W
7LWWLYËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÚÇ
ËÓÖÕØÏÑ¦ÑÁÔÚØÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
¦ÔÚËÐÇÔÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ
ÑØÃÙÎÝÑÇÏÖØÕÈÒÁÖËÏÖÜÝÛÇ
ÇÔÇÖÚßÞÛÕÆÔÖËØÇÏÚÁØÜÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇÖÕÊËÃÞÛÎÑÇÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÔÛËÑÚÏÑ¦ÓËËÒ¦ÞÏÙÚËÝÇÖ×ÒËÏËÝÙË

ËÖÃÖËÊÕËÙÄÊÜÔÑÇÏÖËØÏÛÜØÃÜÔ
ÑÁØÊÕßÝÑÇÚ¦ÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÊËÑÇËÚÃÇÙËÙÞÁÙÎÓËÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÙËÑÆØÏÕßÝËÓÖÕØÏÑÕÆÝÊØÄÓÕßÝ©ÓÜÝ
ÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÖØÁÖËÏÖÒÁÕÔÔÇ
Ò¦ÈÕßÔÙÕÈÇØ¦ßÖÄÉÎÚÕÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄËÓÖÄØÏÕÚÕÕÖÕÃÕÇÔÇÖÚÆÙÙËÚÇÏËÖÏÛËÚÏÑ¦ÖÒÁÕÔÑÇÏ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÙÏÑÇÒÕÆÔÚÇÏÔÇ
ßÏÕÛËÚÂÙÕßÔÚÇÔÁÇàÎÚÕÆÓËÔÇ
ÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÑÇÏÔÇÖØÕÙÇØÓÄÙÕßÔÇÔ¦ÒÕÍÇÚÎÔÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÑÇÚÇÔÕÓÂÝÚÜÔÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÜÔÚÕßÝÚÎÊÏÇØØÆÛÓÏÙÎÚÜÔ
ÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÚÕßÝ
ÊÏËÛÔÂÝËÓÖËÏØÃÇÊËÃÞÔËÏ
ÖÜÝÚÇËÓÖÕØÏÑ¦ÑÁÔÚØÇÇÖÇÔÚÕÆÔÙÚÎØÇÍÊÇÃÇÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÚÜÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÇÍÕØ×ÔÓÁÙÜÚÎÝÙÚØÕÌÂÝÖØÕÝÚÎÔÖØÕÙÌÕØ¦ËÓÖËÏØÏ×ÔÖÕßÙßÔÊÁÕÔÚÇÏÓËÚÎÔÉßÞÇÍÜÍÃÇÑÇÏÚÎÔ
ËÙÚÃÇÙÎ
ÚÎÔ ÁÑÛËÙÎ ÚÎÝ 7LWWLY
/LSSHZÇÔÇÌÁØËÚÇÏÄÓÜÝÖÜÝ
Î ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂ ÚÜÔ ËÒÒÎÔÏ-

Η τακτική την οποία
ακολουθούν σχετίζεται
με τις ανατροπές
στην αγορά λιανικής
που φέρνει το ηλεκτρονικό εμπόριο.
Ñ×ÔËÓÖÕØÏÑ×ÔÑÁÔÚØÜÔÑÇÏÚÕ
ÓËÃÍÓÇÚÜÔÓÏÙÛÜÚ×ÔÊËÔÇÑÕÒÕßÛËÃÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÚÎÝßØ×ÖÎÝÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇÖËØÏÕØÃàÕÔÚÇÏÑÇÏÕÏ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÇÔ¦ÖÚßÐÂÝÚÕßÝ
Ï»ÇßÚÄÚÕÔÒÄÍÕÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝ
ËÖÏÚÇÞÆÔÕÔÚÇÏÁÖËÏÚÇÇÖÄÖÕÒÒ¦
ÞØÄÔÏÇÑßÕÌÕØÃÇÝÑÇÏÒÄÍÜÚÎÝ
ÑØÃÙÎÝÚÇËÖËÔÊßÚÏÑ¦ÙÞÁÊÏÇÍÏÇ
ÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÔÁÜÔËÓÖÕØÏÑ×Ô
ÑÁÔÚØÜÔÐ¦ÒÒÕßÎÒÒ¦ÊÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÛÁÙÎÚÎÝ
ßØ×ÖÎÝÓËÈ¦ÙÎÚÎÊÏÇÛÁÙÏÓÎ
ËÖÏÌ¦ÔËÏÇËÓÖÕØÏÑ×ÔÑÁÔÚØÜÔ
ÇÔ¦ÑÇÚÕÃÑÕßÝÓÄÒÏÝ

ÚËÚØÇÍÜÔÏÑ¦ÓÁÚØÇÁÔÇÔÚÏ
ÚÓÚÎÝªÕßÓÇÔÃÇÝ ÚÓÚÎÝ
ÚÇÒÃÇÝÑÇÏÚÓÇÔ¦
ÑÇÚÕÃÑÕßÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
¬ÇÖËØÏÛ×ØÏÇÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÙÚÎ
Þ×ØÇÓÇÝËÃÔÇÏÖØÕÌÇÔÂ©ÓÜÝ
ÑÇÏÙÚÎÔßØ×ÖÎÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÌÁÚÕÝÔÇÖØÕÙÚËÛÕÆÔ ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÚÓÇÖÄÔÁÇËÓÖÕØÏÑ¦
ÑÁÔÚØÇÑÇÏ¦ÒÒÇËÑÇÚÚËÚØÇÍÜÔÏÑ¦ÓÁÚØÇÚÕÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÔÇÊËÃÞÔÕßÔÖÜÝÕÑÒ¦ÊÕÝ
ËÏÙÁØÞËÚÇÏÙËÌ¦ÙÎÜØÃÓÇÔÙÎÝ
ÊÎÙËÇÍÕØÁÝÄÖÜÝÎØËÚÇÔÃÇ
ÕÏËÖËÔÊÆÙËÏÝËÖÏÑËÔÚØ×ÔÕÔÚÇÏ
ÖÒÁÕÔÙËÇÔÇÓÄØÌÜÙÎÑÇÏÇÔÇÑÇÃÔÏÙÎÖÇÒÇÏÄÚËØÜÔËÓÖÕØÏÑ×Ô
ÑÁÔÚØÜÔ¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ7LWWLY
/LSSHZÊËÃÞÔÕßÔÖÜÝÁÔÇÙÚÇÚØÃÇ
ËÓÖÕØÏÑ¦ÑÁÔÚØÇÚÎÝßØ×ÖÎÝ
ËÃÔÇÏÎÒÏÑÃÇÝ¦ÔÜÚÜÔËÚ×Ô
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕß
ÖØ×ÚÕßËÐÇÓÂÔÕßÚÕß ÊËÃÞÔÕßÔÖÜÝÙßÔËÞÃàËÚÇÏÎÛËÚÏÑÂ
ÖÕØËÃÇÚÜÔËÓÖÕØÏÑ×ÔÑÁÔÚØÜÔ
ÑÇÏÌÁÚÕÝÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕß
ÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÇËÓÖÕØÏÑ¦ÑÁÔÚØÇ

ÚÎÝÞ×ØÇÝËÃÊÇÔÔÇÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÕÏÖÜÒÂÙËÏÝÚÜÔÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔ
ÚÕßÝÇÒÒ¦ÑÇÏÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔËÖÏÙÑËÖÚ×Ô
¬ÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÆÐÎÙÎÖÜÒÂÙËÜÔÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÖÇØÕßÙÃÇÙËÖÁØßÙÏÚÕËÓÖÕØÏÑÄÖ¦ØÑÕ
:THY[7HYRÚÕßÕÓÃÒÕßÒÒ¦ÑÚÜØ
ËÔ×ÇÔÕÊÏÑ¦ÑÏÔÂÛÎÑÇÔÑÇÏÚÇ
ÚØÃÇËÓÖÕØÏÑ¦ÑÁÔÚØÇÚÎÝ3HTKH
+L]LSVWTLU[;OL4HSS([OLUZ
.VSKLU/HSSÑÇÏ4LKP[LYYHULHU
*VZTVZ
ËÚÏÑÂÂÚÇÔÎÖÕØËÃÇÑÇÏÚÜÔ
ÊÆÕËÓÖÕØÏÑ×ÔÑÁÔÚØÜÔÚÕßÕÓÃÒÕßÏÕÞ¦ÒÑÕ9P]LY>LZ[4HYL
>LZ[ÇÔÑÇÏÊËÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙË
ÇÔÇÒßÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÙßÔÕÒÏÑÂËÖÏÌ¦ÔËÏÇÖØÕÝÓÃÙÛÜÙÎÚÜÔ
ËÓÖÕØÏÑ×ÔÑÁÔÚØÜÔÖÕßÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÙÂÓËØÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖØÕÙËÍÍÃàËÏÚÏÝÚÓ
¡ËÈ¦ÙÎÚÇËÖËÔÊßÚÏÑ¦ÙÞÁÊÏÇÖÕßÁÞÕßÔÇÔÇÑÕÏÔÜÛËÃÂ
ÖØÕËÚÕÏÓ¦àÕÔÚÇÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎËÖÏÌ¦ÔËÏÇÓÖÕØËÃÔÇÊÏÖÒÇÙÏÇÙÚËÃ

Δρομολογούνται νέες επενδύσεις στην Αθήνα ύψους 1 δισ. ευρώ
Αγορά Μοδιάνο
Μία ακόμηÉÙ{Ñ×Ó¨ÈÑ
ÉÓÙÈiÉËÑ{iÑÑKÒÚÐ{i
³iØåo¨ÒØÙ{Ò³i1ÉÑÜË~iViËÑÉ¨{ÜÑÐKÒÉ{~Ñ{¸lÆÆ³ÐT¨ÈØÉ³ËÑiØkX>¦}_²~ÑÚØ~Ñ{
mÆ~Ñ³Ñ³ÊÐÑ³Ñ³{ÌoÉ{
ÈÜ{~ÊÉÓÙÈi×³ÒÉ{
³ÑlÉ~Ñ³ÉÈ¨$ÜÜÑÙ{~ÌØ
ÌÐ{ÜØ/_¦x}_TÉÙ{ÒÇÉ{
ÉÐ¨{~Ì~Ó³¨VmÆÆÆÆ³ÐV
³i¨Ê³i

Οι επενδύσεις ÖÕßÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃàÕÔÚÇÏÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÔÁÜÔ
ËÓÖÕØÏÑ×ÔÑÁÔÚØÜÔÑßØÃÜÝÙÚÎÔ
ÛÂÔÇßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÖÜÝÛÇÖØÕÙËÍÍÃÙÕßÔÚÕÊÏÙËßØ×ÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÊÁÙÓËßÙÎÍÏÇËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎ
ÚÜÔÊÏÇÊÏÑÇÙÏ×Ô×ÙÚËÔÇÐËÑÏÔÂÙËÏ
ÎËÖÁÔÊßÙÎÚÕßÒÒÎÔÏÑÕÆÌÁØÔËÏ
ÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÑÇÏÚÕÙÞÁÊÏÕÚÎÝ
3HTKH4HSSZÙÚÎÔÕÖÕÃÇÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÎ3HTKH+L]LSVWTLU[ÑÇÏ
ÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ=HYKL7HY[ULYZÍÏÇ
ÚÎÔËÖÁÔÊßÙÎÙÚÕÓËÍ¦ÒÕËÓÖÕØÏÑÄÑÁÔÚØÕÙÚÕÔÞ×ØÕÚÕßÖØ×ÎÔ
ÇËØÕÊØÕÓÃÕß©ÙÞËÊÏÇÙÓÄÝÚÕß
ËÖËÔÊßÚÏÑÕÆÙÞÂÓÇÚÕÝÖØÕÈÒÁÖËÏÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÚÕßÓËÍÇÒÆÚËØÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÑÁÔÚØÕßÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇËÖÏÌÇÔËÃÇÝÚËÚØÇ-

ÍÜÔÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÎ
ÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÍÏÇÚÎÔËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎÚÕßÙÞËÊÃÕßÊÏÖÒÂÝÇÔ¦ÖÒÇÙÎÝÙËÕÚÇÔÏÑÄÑÇÏÒËÜÌÄØÕÒËÐ¦ÔÊØÇÝÊÎÓÏÕßØÍËÃËÒÖÃÊËÝÖÜÝ
ÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÑÇÏÚÕÎÓÏÚËÒÁÝ
ËÓÖÕØÏÑÄÑÁÔÚØÕÖÕßÑÇÚÇÙÑËÆÇàËÎ¡Ö¦ÓÖÎÝÜÈÄÝ®/PULZ
ÁÞËÏßÖÕÍØ¦ÉËÏÖØÕÙÆÓÌÜÔÕÓË
ÚÏÝ(SWOH)HURÑÇÏËÏØÇÏ×ÝÙÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝÁÞËÏÖËØÏÁÒÛËÏÚÕÎÓÏÚËÒÁÝ
ÙßÍÑØÄÚÎÓÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ7LWWLY/LSSHZ
ÚÕ ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄ ÙÞÁÊÏÕ ÚÎÝ
/PULZÖØÕÈÒÁÖËÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ËÓÖÕØÏÑÕÆÑÁÔÚØÕßÖÕßÛÇÁÞËÏ
ÙßÔÕÒÏÑÂËÖÏÌ¦ÔËÏÇÖØÕÝÓÃÙÛÜÙÎÍÆØÜÙÚÏÝÚËÚØÇÍÜÔÏÑ¦
ÓÁÚØÇÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÖÜÝÕÇÓËØÏ-

Στο Ελληνικό
θα κατασκευαστεί
το μεγαλύτερο
εμπορικό συγκρότημα
στην Ελλάδα, επιφανείας 250.000 τ.μ.
ÑÇÔÏÑÄÝÄÓÏÒÕÝÙßàÎÚËÃËÊ×ÑÇÏ
ÖÕÒÆÑÇÏØÄÑÇÏÍÏÇÚÕËÓÖÕØÏÑÄ
ÑÁÔÚØÕ([OLUZ/LHY[ÙÚÎÔÕÊÄ
ËÏØÇÏ×ÝÖÕßÙÂÓËØÇÇÔÂÑËÏÙÚÎÔ
7HZHSÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝËÕÊÜØÃÊÎ
©ÓÜÝÕØÏÙÚÏÑÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÑÇÏÚËÒÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÊËÔßÖ¦ØÞËÏ
9,+:ÎÛßÍÇÚØÏÑÂÚÕßÕÓÃ-

ÒÕßÒÒ¦ÑÚÜØÙßÔËÞÃàËÏÚÎÔËÖÁÔÊßÙÎÍÏÇËÖÁÑÚÇÙÎÚÕß:THY[7HYR
ÙÚÇÖ¦ÚÇÓËÚÎÔÖØÕÙÛÂÑÎ
ÔÁÜÔÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÙËËÖÏÌ¦ÔËÏÇ
ÖËØÃÚÏÝÚÓÙßÔÕÒÏÑÂ
ËÖÁÔÊßÙÎÌÚ¦ÔËÏÚÇËÑÇÚËßØ×ÖÏÖÒÁÕÔÎ9,+:ßÖÁÍØÇÉË
ÓÔÎÓÄÔÏÕÓËÚÕÔÂÓÕÇÒÒÂÔÎÝ
ÚÕÕÖÕÃÕÙÆÓÌÜÔÇÓËÖØÄÙÌÇÚËÝÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕßÊÏËßÛÆÔÕÔÚÕÝ
ÙßÓÈÕÆÒÕßÚÎÝÒÒ¦ÑÚÜØÔÇÙÚ
ÇÒÒÏÚÙ¦ÔÚÙÎÇÔÕÃÍËÏÚÕÔÊØÄÓÕ
×ÙÚËÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÚÇÞÆÚËØÇ
ÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÇÊËÏÕÊÄÚÎÙÎÝÚÎÝ
ËÖÁÔÊßÙÎÝ*HTIHZ7YVQLJ[®ÙÚÇ
ÖØ×ÎÔÕÏÔÕÖÕÏËÃÇ ÇÓÖ¦
ØÕÈÒÁÖËÚÇÏËÖÁÔÊßÙÎÖËØÃÚÇ
ËÑÇÚËßØ×ÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÙßÍÑØÕÚÂÓÇÚÕÝÓËÏÑÚÂÝÞØÂÙÎÝ

ÖÕßÛÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÞ×ØÕßÝÉßÞÇÍÜÍÃÇÝÑÇÏËÙÚÃÇÙÎÝËÓÖÕØÏÑ¦
ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄÑÁÔÚØÕ
Þ×ØÕßÝÍØÇÌËÃÜÔÑÇÏÐËÔÕÊÕÞËÃÕ
3HTKH+L]LSVWTLU[ÖØÕÞÜØËÃÚÎÔËÖÁÑÚÇÙÎÚÕß.VSKLU/LSS
ÓËÚÎÔÖØÕÙÛÂÑÎ¦ÒÒÜÔ
ÚËÚØÇÍÜÔÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔËÖÁÑÚÇÙÎÛÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÔÁÕßÝÞ×ØÕßÝ
ÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÍÆØÜÙÚÏÝ
ÚÓÞ×ØÕßÝËÙÚÃÇÙÎÝÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÚÕ¡ÕßÙËÃÕ©ÒßÓÖÏÇÑ×ÔÍ×ÔÜÔ
ÓËÚÎÙßÔÕÒÏÑÂËÖÁÔÊßÙÎÔÇÖØÕÙËÍÍÃàËÏÚÇËÑÇÚËßØ×
¡ËËÔÊÏÇÌÁØÕÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÑÇÏ
ÕÙÞËÊÏÇÙÓÄÝÚÕßÕÓÃÒÕß ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕßÖÕßËÒÁÍÞËÏÚÕ([OLUZ
4L[YV4HSSÑÇÏÖØÕÜÛËÃÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎËÖÁÔÊßÙÎÙÚÎßÑÄÈØßÙÎ

Ραγδαία ανάπτυξη και υψηλές αποδόσεις σε Τουρκία, Ρωσία και Πολωνία
Ο ευρωπαϊκός ÚÕÓÁÇÝÒÏÇÔÏÑÕÆËÓÖÕØÃÕßÈÇÊÃàËÏÙËÔÁËÝÇÚØÇÖÕÆÝßÏÕÛËÚ×ÔÚÇÝÚÎÔÖËØÃÕÊÕÉÎÌÏÕÖÕÃÎÙÎÝÑÇÏÉÎÌÏÇÑÂÝÓËÚËÐÁÒÏÐÎÝ
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÏÝÇÒÒÇÍÁÝÙÚÏÝÖØÕÚÏÓÂÙËÏÝÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×Ô¬ÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÊËÑÇËÚÃËÝÚÇËÓÖÕØÏÑ¦
ÑÁÔÚØÇËÊØÇÃÜÙÇÔÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇ
ÚÕßÝÙÚÕÒÏÇÔÏÑÄËÓÖÄØÏÕÖØÕÌÁØÕÔÚÇÝÖÒÂØËÝÖÇÑÁÚÕßÖÎØËÙÏ×ÔÑÇÏ
ËÓÖËÏØÏ×Ô¡ËÍ¦ÒÕÝÇØÏÛÓÄÝÇÖÄÚÇ
ÖÇÒÇÏÄÚËØÇÇÔÇÑÇÏÔÃÙÛÎÑÇÔÂËÖËÑÚ¦ÛÎÑÇÔ×ÙÚËÔÇÍÃÔÕßÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑ¦ÜÝÖØÕÝÚÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÑÇÏ
ÔÇÖÒÎØÕÆÔÚÏÝÙÆÍÞØÕÔËÝÇÔ¦ÍÑËÝ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÑÇÏËÓÖÄØÜÔ
ØÕÔÕÓÏÇÑÁÝÚÕÖÕÛËÙÃËÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝËÔÄÝËÓÖÕØÏÑÕÆÑÁÔÚØÕß
ËÃÔÇÏÕÏÑÆØÏËÝÕÊÕÃÑÇÏÚÇÑÁÔÚØÇ
ÚÜÔÖÄÒËÜÔÈÇÙÏÑÕÃÊËÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝ

ËÖÏÚßÞÃÇÝËÃÔÇÏÎØÕÂÖËÒÇÚ×ÔÕ
ÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÞ×ØÜÔÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝ
ÚÕßÖØÕÙÊÕÑ×ÓËÔÕßÄÍÑÕßÖÜÒÂÙËÜÔÑÇÏÎÆÖÇØÐÎ¦ÓËÙÕßÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÑÇÏÍËÏÚÕÔÏÑ×ÔÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÇÐÃÇËÔÄÝËÓÖÕØÏÑÕÆÑÁÔÚØÕß
ßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÈ¦ÙËÏÙÚËÍÇÙÓÁÔÕß
Þ×ØÕßÓËÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÚÓ
ÙÚÎÈÁÒÚÏÙÚÎÚÕÖÕÛËÙÃÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ7LWWLY/LSSHZ
ÚÇËÓÖÕØÏÑ¦ÑÁÔÚØÇÚÎÝßØ×ÖÎÝ
ÑÇÒÆÖÚÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÚÓËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔ
ÚÕ ÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃÙÚÇÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÚÕ ÙËÖ¦ØÑÇÒÏÇÔÏÑÕÆ
ËÓÖÕØÃÕßÑÇÏÚÕ ÙËÖØÇÚÂØÏÇ
ËØÍÕÙÚÇÙÃÜÔMHJ[VY`V\[SL[Z
ÊßÚÏÑÂßØ×ÖÎÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏÚÕ
 ÇßÚ×ÔÓËÚÏÝ×ØÏÓËÝ®ÇÍÕØÁÝ
ÚÕßÔÜÓÁÔÕßÇÙÏÒËÃÕßÑÇÏÚÎÝ

ÇÒÒÃÇÝÔÇÑÇÚÁÞÕßÔÙßÔÕÒÏÑ¦ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÚÓ
ÙßÔÕÒÏÑÂÝËÑÓÏÙÛÜÓÁÔÎÝËÖÏÌ¦ÔËÏÇÝ.3(ÑÕÒÕßÛÕÆÔÎÑËÔÚØÏÑÂ
ßØ×ÖÎ ÎÔÕÚÏÕÔÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂ ÎÔÕÚÏÕÔÕÚÏÕÊßÚÏÑÂ
 ÑÇÏÎÈÄØËÏÇ 
¡ËÖÚ×ÙÎ ÙËÙÆÍÑØÏÙÎ
ÓËÚÕÚÕÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÚÎÑÇÔËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÚÓÔÁÜÔËÓÖÕØÏÑ×ÔÑÁÔÚØÜÔÚÇÓÏÙ¦
ËÐÇßÚ×ÔÙË¬ÕßØÑÃÇªÜÙÃÇÑÇÏ
ÕÒÜÔÃÇÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÔËÝÇÖÄ
ÇÒÒÃÇÑÇÏ¢ÏÔÒÇÔÊÃÇÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÎÁÓÌÇÙÎÊÄÛÎÑË
ÑßØÃÜÝÙÚÎÔËÖÁÑÚÇÙÎßÌÏÙÚ¦ÓËÔÜÔÓÕÔ¦ÊÜÔÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝ
ÙÚÕßÝËÖÏÙÑÁÖÚËÝÔÁËÝËÓÖËÏØÃËÝÊÏÇÙÑÁÊÇÙÎÝÑÇÏÉßÞÇÍÜÍÃÇÝ
¡ËËÑÚÏÓ×ÓËÔÎÖØÕÙÛÂÑÎ 

Στην Ευρώπη, το ένα
τρίτο των μονάδων
έχει κατασκευαστεί
πριν από 20 χρόνια.
ËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÚÓËÔÚÄÝÚÕß 
ÑÇÏËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÚÓÚÕÕ
ÑÒ¦ÊÕÝÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔËÓÖÕØÏÑ×Ô
ÑÁÔÚØÜÔÌÛ¦ÔËÏÙËÜØÃÓÇÔÙÎÓË
ÚÕÁÔÇÚØÃÚÕÚÜÔÓÕÔ¦ÊÜÔÔÇËÃÔÇÏ
¦ÔÜÚÜÔËÚ×ÔÔÑÇÏÚÕÙÆÔÕÒÕ
ÚÜÔÖØÕÝÊÏ¦ÛËÙÎÞ×ØÜÔÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÓÁÚØÏÇÇÆÐÎÙÎÎàÂÚÎÙÎÍÏÇ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÔÁÜÔÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÑ¦ÓÉÎ
ÚÙÏÕÏÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÁÝËÙÚÏ¦àÕßÔ
ÙÚÎÔÇÔÇÑÇÚÇÙÑËßÂËÖÁÑÚÇÙÎÑÇÏ
ÇÔÇàÜÕÍÄÔÎÙÎÚÜÔßÌÏÙÚÇÓÁÔÜÔ

×ÙÚËÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙÕßÔÚÕÓËØÃÊÏÄ
ÚÕßÝÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÑÇÏÔÇËÐËÒÏÞÛÕÆÔ
¶ÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÎÔÚ¦ÙÎÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÖÕßËÖÏÛßÓÕÆÔÖÒÁÕÔÔÇÊÇÖÇÔÕÆÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÍÏÇ
ÇÔÇÉßÞÂÑÇÏßÖÎØËÙÃËÝ¶ÖÇØÁÞÕÔÚÇÝÖËØÏÙÙÄÚËØÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇÑÇÏ
Þ×ØÕßÝÊÏÇÙÑÁÊÇÙÎÝÂÑÇÏÑÇÏÔÕÚÄÓÜÔËÓÖËÏØÏ×ÔËÑÚÏÓ×ÓËÔÎ
ËÔÚÄÝÚÕß ÖØÕÙÛÂÑÎÓËÏÑÚÂÝ
ËÑÓÏÙÛ×ÙÏÓÎÝËÖÏÌ¦ÔËÏÇÝ
ÚÓÑÇÚÇÔÁÓËÚÇÏÙËªÜÙÃÇ¢ÏÔÒÇÔÊÃÇÕßÐËÓÈÕÆØÍÕÕÒÜÔÃÇÙÖÇÔÃÇÕßÒÍÇØÃÇÕßÎÊÃÇÑÇÏ¬ÙËÞÃÇ
¬ÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÙËÁÑÚÇÙÎËßØÜÖÇáÑÄËÓÖÕØÏÑÄÑÁÔÚØÕËÃÔÇÏÚÕ
>LZ[MLSK3VUKVUÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
>OP[L*P[`ÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝÚÕÕÖÕÃÕÙÚËÍ¦àËÏ
ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÑÇÏËÙÚÏÇÚÄØÏÇ

ÙËÁÑÚÇÙÎÚÓÍÑÇÏÔÏ¦ÙÛÎÑËÙÚÇÚÁÒÎËÖËÑÚ¦ÛÎÑËÚÕÑÇÏÒËÏÚÕßØÍËÃ
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÁÝÇÃÛÕßÙËÝÕÏ
ÓËÚØÏÙÊÏ¦ÙÚÇÚÎÕÛÄÔÎÖÕß
ÓÖÕØÕÆÔÔÇËÐßÖÎØËÚÂÙÕßÔÖËØÃÖÕß¦ÚÕÓÇÑÕÒÕßÛËÃÚÕ
(]PHWHYRÙÚÎ¡ÄÙÞÇ§ÕÁÓÈØÏÕÝÓËÁÑÚÇÙÎÚÓ
ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇ
ÑÇÏßÖÎØËÙÃËÝÇÔÇÉßÞÂÝÓËÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÁÝÇÃÛÕßÙËÝÖÇÍÕÊØÄÓÏÕÑÇÛ»ÄÒÎÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕß
ÁÚÕßÝÖÇÏÊÇÍÜÍÏÑÄÖ¦ØÑÕÞ×ØÕ
ÑßÈËØÔÕÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÓÇÛÂÓÇÚÇÇÔÇØØÃÞÎÙÎÝ¬ÕßÉÎÒÄÚËØÕ
ËÚÂÙÏÕÑÄÙÚÕÝËÔÕÏÑÃÇÙÎÝÁÞËÏÚÕ
ÕÔÊÃÔÕ ËßØ×ÚÓËÔ×Î
¡ÄÙÞÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÏÝßÉÎÒÄÚËØËÝÇÖÕÊÄÙËÏÝÖËØÃÖÕß 
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Εμπόδια βάζουν οι ΗΠΑ
στους Κινέζους τουρίστες
Το υπ. Εξωτερικών απαιτεί λεπτομερή στοιχεία για τη βίζα
Το μήνυμα ÖÕßÁÒÇÈÇÔÕÏ ÏÔÁàÕÏ
ÚÕßØÃÙÚËÝÇÖÄÚÕÔËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕËÃÔÇÏÄÚÏÖÒÁÕÔÊËÔËÃÔÇÏ
ÑÇÒÕÊËÞÕÆÓËÔÕÏÙÚÏÝËÔÕÊÕÞËÃÇÇËØÕÖÕØÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝËÙÚÏÇÚÄØÏÇËÚÇÏØËÃËÝÒÏÇÔÏÑÂÝ
ÑÇÏÚÕßØÏÙÚÏÑÁÝÇÚØÇÐÏÄÔÓÇØÇà×ÔÕßÔÒÄÍÜÚÎÝÑÇÚÇÑÄØßÌÎÝ
ÓËÃÜÙÎÝÚÜÔÇÌÃÐËÜÔÇÖÄ ÃÔÇ
ÇÌÕÆÕÏ ÏÔÁàÕÏÚÕßØÃÙÚËÝÁÞÕßÔ
ÚÎÔÚ¦ÙÎÔÇÐÕÊËÆÕßÔÖËØÃÖÕß
ÚÕÊÏÖÒ¦ÙÏÕÖÕÙÄÙÚÏÝÊÏÇÑÕÖÁÝ
ÚÕßÝÙÚÏÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕßÝ
ßÖÄÒÕÏÖÕßÝÚÕßØÃÙÚËÝ
©Ï ÏÔÁàÕÏÚÕßØÃÙÚËÝÖÕßËÖÏÙÑÁÖÚÕÔÚÇÏÚÏÝÇÌÏËØ×ÔÕßÔ
ÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕÓËÚÇÐÆÊÕÒ
ÑÇÏÊÕÒÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÕÒÄÑÒÎØÎÝÚÎÝÊÏÇÓÕÔÂÝÚÕßÝ
ÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÚÜÔÇËØÕÖÕØÏÑ×ÔËÏÙÏÚÎØÃÜÔÑÇÏÚÕß
ÐËÔÕÊÕÞËÃÕßÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÙßÔÊÁÙÓÕß
ÚÇÐÏÊÏÕÆ©ÚÕßØÏÙÓÄÝÇÖÄ ÃÔÇ
ÇßÐÇÔÄÚÇÔÑ¦ÛËÞØÄÔÕØÇÍÊÇÃÇ
ÓÁÞØÏÝÄÚÕßÚÕËÔÏÙÞÆÛÎÑË
ÓÄÔÕ ÑÇÏÖÁØßÙÏßÖÕÞ×ØÎÙËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÇÖÄÚÕ
ÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙËÙÞËÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÜÔ-PUHUJPHS;PTLZ
ÌËÚÏÔÂÞØÕÔÏ¦ÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÄÚÏ
ÛÇÑÏÔÎÛËÃÙÚÕßÝÃÊÏÕßÝÚÄÔÕßÝ
ÇÌÕÆÖÒÁÕÔÌÎÓÕÒÕÍËÃÚÇÏÄÚÏÚÕ
ËÑÃÔÕÇÊßÔÇÚ×ÔÚÇÝÔÇÞÚßÖÂÙËÏÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÓËËÖÏÖÒÁÕÔÊÇÙÓÕÆÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÕÔ
ÚÕßØÏÙÓÄÜÝÄÖÒÕÑÇÏËÖÏÚÃÛËÚÇÏ
ËÓÓÁÙÜÝÙÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
¬ÕÑÏÔËàÏÑÄßÖÕßØÍËÃÕÕÒÏÚÏÙÓÕÆÑÇÏ¬ÕßØÏÙÓÕÆÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÙÚÏÝÇØÞÁÝÕßÔÃÕßÄÚÏÕÏ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÇØÞÁÝÇÔÇÑØÃÔÕßÔ
ÖÕÒÒÕÆÝ ÏÔÁàÕßÝÚÕßØÃÙÚËÝÖÕß
ÌÚ¦ÔÕßÔÙÚÇÇËØÕÊØÄÓÏ¦ÚÕßÝ

ÑÇÏÚÕßÝÖÇØËÔÕÞÒÕÆÔ®ÓËÖÕÒÒÕÆÝÇÑÄÓÇÚØÄÖÕßÝÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕßÝ5L^@VYR;PTLZÚÏÝÇØÞÁÝ
ÚÕßÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆÚÕËÑÃÔÕÇÖÕÛ¦ØØßÔËÚÕßÝËÔÊÏÇÌËØÄÓËÔÕßÝ
ÇÖÄÚÕÔÇÚÇÐÏÊÁÉÕßÔÙÚÏÝ
ÊÏÄÚÏÑÏÔÊßÔËÆÕßÔÇÖÄÖßØÕÈÕÒÏÙÓÕÆÝÒÎÙÚËÃËÝÑÇÏÑÒÕÖÁÝ®
¬ÎÔÃÊÏÇÖËØÃÕÊÕÚÕÑÏÔËàÏÑÄ
ßÖÕßØÍËÃÕÇÏÊËÃÇÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙË
ÄÚÏÄÙÕÏÓÇÛÎÚÁÝÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÚÇÐÏÊÁÉÕßÔÙÚÏÝÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔÕÏÍÏÇËÔÊËÞÄÓËÔÎÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÚÎÝÁÑÊÕÙÎÝ

Η υποτίμηση
του γουάν έναντι
του δολαρίου
επιβαρύνει το κόστος
του ταξιδιού.
ÈÃàÇÝÑÇÏÍÏÇ¦ÒÒÕßËÃÊÕßÝÑÜÒÆÓÇÚÇÙÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÕßËÑÃÔÕßÓÖÕØËÃÔÇÛËÜØÎÛËÃÊÏÑÇÏÕÒÕÍÎÓÁÔÎÑÇÛ×ÝÚÕ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄßÖÕßØÍËÃÕÐÜÚËØÏÑ×ÔËÃÞËÐËÑÏÔÂÙËÏÔÇÇÖÇÏÚËÃÒËÖÚÕÓËØÂÙÚÕÏÞËÃÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎ
ÞØÂÙÎÚÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔÓÁÙÜÔ
ÊÏÑÚÆÜÙÎÝÄÙÜÔàÎÚÕÆÙÇÔÈÃàÇ
¬ÁÚÕÏÕßËÃÊÕßÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÝ
ÇÖÄÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂÖÒËßØ¦ÕÊÂÍÎÙÇÔÙËÓÃÇÙËÏØ¦ÇÑßØ×ÙËÜÔ
ÙÞÕÒÏÑ×ÔËÑÊØÕÓ×ÔÑÇÏÓËÍ¦ÒÜÔ
ÍÑØÕßÖÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÜÔ-PUHUJPHS;PTLZ
ÇÔÔÇÓÎÔÁÌÚÇÔÇÔÄÒÇÚÇ
ßÖÄÒÕÏÖÇÍÏÇÚÕßÝ ÏÔÁàÕßÝÚÕßØÃÙÚËÝÖÕßËÚÕÃÓÇàÇÔÚÏÝÈÇÒÃÚÙËÝ
ÚÕßÝÍÏÇÖØÕÕØÏÙÓÕÆÝÙÚÏÝÎ
ÑÏÔËàÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÕÞ×ØÎÙË

ÙËÚËØ¦ÙÚÏÇßÖÕÚÃÓÎÙÎÚÕßÍÕß¦Ô
ÁÔÇÔÚÏÚÕßÊÕÒÇØÃÕß±ÙÚËØÇÇÖÄ
ÖËØÃÖÕßÓÃÇÊËÑÇËÚÃÇÚÕÑÏÔËàÏÑÄ
ÔÄÓÏÙÓÇßÖÕÞ×ØÎÙËÙËÞÇÓÎÒÄÚËØÕÇÖÄÍÕß¦ÔÇÔ¦ÊÕÒ¦ØÏÕ
ÓÃÇÚÏÓÂÕØÄÙÎÓÕÍÏÇÚÎÊËÆÚËØÎ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÏÇÚÕßÝ ÏÔÁàÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇËÃÔÇÏÚÕËÐÂÝ!
ÚÇÖØÕáÄÔÚÇÖÕßÛÇÇÍÄØÇàÇÔ
ÙÚÏÝÌÇÃÔÕÔÚÇÏÖÒÁÕÔÖÕÒÆ
ÇÑØÏÈ¦ÑÇÏÖØÕÚÏÓÕÆÔÔÇÚÇÖØÕÓÎÛËßÚÕÆÔÙËÌÏÒÏÑÄÚËØËÝÚÏÓÁÝ
ÇÖÄÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂÇÍÕØ¦
¬ÇÇÑØÏÈ¦ÍÕÆÙÚÇÚÜÔ ÏÔÁàÜÔ
ÚÕßØÏÙÚ×ÔÙßÔÚÎØÕÆÔËÔÓÁØËÏ
ÑÇÏËÚÇÏØËÃËÝÓËÖÕÒßÚËÒÂÖØÕáÄÔÚÇÑÇÏÐËÔÕÊÕÞËÃÇÖÕßÖØÕÙÌÁØÕßÔÄÒËÝÚÏÝÇÔÁÙËÏÝ¡ËÚÎ
ÓËÃÜÙÎÚÜÔÇÌÃÐËÜÔÇÖÄ ÃÔÇ¶
ËÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÖÁØßÙÏ ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ ÏÔÁàÕÏËÖÏÙÑÁÌÛÎÑÇÔÚÏÝ
 ÒÏÍÄÚËØÕÏÙËÙÞÁÙÎÓË
ÚÕ¶ÖÕÒÒÁÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÒÏÇÔÏÑÂÝËÃÊÇÔÚÇÁÙÕÊ¦ÚÕßÝÔÇÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏ/ÇÒßÙÃÊÇ
ÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔ4HJ`»ZÙÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÊËÆÚËØÕßÚØÏÓÂÔÕß
ÚÕß ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÓËÃÜÙÎÚÜÔ
ÖÜÒÂÙËÜÔÑÇÚ¦ ÛËÜØ×ÔÚÇÝ
ÄÚÏÎÖÚ×ÙÎÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÎÔÓËÏÜÓÁÔÎàÂÚÎÙÎÚÜÔÐÁÔÜÔÚÕßØÏÙÚ×Ô¬ÇÁÙÕÊÇÇÖÄÖÜÒÂÙËÏÝÙË
ÐÁÔÕßÝÚÕßØÃÙÚËÝÙÚÎÔËÚÇÏØËÃÇ
ÑÕÙÓÎÓ¦ÚÜÔ;PMMHU`ÓËÏ×ÛÎÑÇÔ
ÑÇÚ¦ÖËØÃÖÕß ÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝ
-PUHUJPHS;PTLZ
¥
 ÙÚÄÙÕÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÕÏ
ÖÕßËÖÎØË¦àÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕÔËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕÑÇÏÚÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕÇØÏÛÓÄ ÏÔÁàÜÔÚÇÐÏÊÏÜÚ×Ô
ÚÇÏØËÃËÝÒÏÇÔÏÑÂÝÙËßØ×ÖÎ
ÑÇÏÄØËÏÇÓËØÏÑÂÁÞÕßÔÖÒÎÍËÃ
ÇÖÄÚÕÔÇÔÇÏÓÏÑÄÚÕßØÏÙÓÄÏÇ

Οι Κινέζοι ÈÉ{~Ó³³Ñ{³{Ø (åÂÙÉÖÈÐÉ³ÑÂÖ®¬ÆÆ~Ñ{¬ÆÆÆÙÜÑ¨Ë~Ñ³Ò³iÙ{Ò¨~É{Ñ³iØÙ{ÑÐÊØ
³ÈØVÈÐÉ¨{ÜÑÐKÑÐÓ³ÑÉ¨¨{~É{{³i¨Ë
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎÇÒßÙÃÊÇ/\KZVU
ÎÕÖÕÃÇÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÖËØÃÖÕß
ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÓËËÌÎÓËØÃÊËÝÑÇÏÉÏÒÏÑ¦ÑßØÃÜÝÙËÇËØÕÊØÄÓÏÇÙÚÇÛÓÕÆÝÑÇÏÐËÔÕÊÕÞËÃÇ

Μείωση 0,2% του βρετανικού ΑΕΠ το β΄ τρίμηνο
Η βρετανική ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙßØØÏÑÔ×ÛÎÑËÚÕÈqÚØÃÓÎÔÕÚÕß 
ÑÇÚ¦ ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÇq
ÚØÃÓÎÔÕÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÇÖÄÚÕ
ÙÚÁÒÔÕÔÚÇÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÎÚÏÑÄÙÂÓÇÙÚÕÔØËÚÇÔÄÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÖÕß
ÊÏÇÚØÇÔ×ÔËÏÄÚÏÚÕÕÔÊÃÔÕÛÇ
ÇÖÕÞÜØÂÙËÏÙËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÓÁÞØÏÚÎÔÎ©ÑÚÜÈØÃÕß
ÙßØØÃÑÔÜÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÙßÓÈÇÊÃàËÏÓËÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÎÝÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÝÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÜÔ
ÖÕßÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÚØÃÇÞØÄÔÏÇÄÚÏÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝ
ØËÚÇÔÃÇÝÊÃÞÜÝÙßÓÌÜÔÃÇÓË
ÚÎÔÛÇÁÞËÏÖÕÒÆÇØÔÎÚÏÑÁÝ
ÙßÔÁÖËÏËÝÍÏÇÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙÚËØÒÃÔÇßÖÕÞ×ØÎÙËÑÇÚ¦ ÙÚÕÁÔÇÔÚÏ
ÚÕßÊÕÒÇØÃÕßÓËÚ¦ÚÎÊÎÓÕÙÃËßÙÎÚÜÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÒÁÕÔËÃÔÇÏ
ÕØÇÚÄÝÕÑÃÔÊßÔÕÝÎØËÚÇÔÃÇ
ÔÇßÖÕÙÚËÃÚËÞÔÏÑÂÆÌËÙÎÊÆÕ
ÙßÔËÞÄÓËÔÇÚØÃÓÎÔÇÓËÇØÔÎÚÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎÇÔÙÎÓËÏÜÛËÃ

Είναι πιθανόν
η οικονομία να υποστεί τεχνική ύφεση
εάν συρρικνωθεί
και το γ΄ τρίμηνο.
ÙßØØÃÑÔÜÙÎÑÇÏÚÕÍqÚØÃÓÎÔÕ
¬ÏÛÇÙßÓÈËÃÙÚÕÈØËÚÇÔÏÑÄ
ÚÕÊqÚØÃÓÎÔÕÇÔßÖ¦ØÐËÏ
¦ÚÇÑÚÎÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄÚÎÔÑÇÏÚÏÔÇÞÛÕÆÔÙÚÕÔÇÁØÇÕÏËÓÖÕØÏÑÁÝ
ÙÞÁÙËÏÝÚÜÔÊÆÕÖÒËßØ×ÔËÃÔÇÏ
ÊÆÙÑÕÒÕÔÇÖØÕÈÒËÌÛËÃÓËÇÑØÃÈËÏÇÜÙÚÄÙÕÛËÜØËÃÚÇÏÙÞËÊÄÔ
ÙÃÍÕßØÕÖÜÝÛÇÙßØØÏÑÔÜÛËÃ
ÊËÊÕÓÁÔÕßÖÜÝÎËÃÔÇÏÕ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÝËÐÇÍÜÍÏÑÄÝÖØÕÕØÏÙÓÄÝÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÖÕØØÕÌ×ÔÚÇÝÚÕ ÚÜÔßÖÎØËÙÏ×Ô
ÑÇÏÚÜÔÇÍÇÛ×ÔÚÎÝÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ¦ÚÇÑÚÎÝÇÖÕÞ×ØÎÙÎÝ
ÛÇßÖ¦ØÐËÏÇßÚÄÓÇÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÇÆÐÎÙÎÊÇÙÓ×ÔÙÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝ

H κυβέρνησηÉ~³{ÐÒØi{~ÐËÑÚÑÉÂÓÜÚÉ{É{TÈÐÓiÑÌ
³¦_Áx²
ÇÍÇÛ×ÔÇÖÄÚÎØËÚÇÔÃÇËÔ×
ÈØËÚÇÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÊËÔÛÇ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÖØÕÙÌÁØÕßÔßÖÎØËÙÃËÝÙËÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÚÎÝÔÜÙÎÝ
ÇÌÕÆÕÙßÓÌÜÔÃËÝÖÕßÁÞÕßÔ
ÙßÔÇÌÛËÃÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÕßÇÍÑÄÙÓÏÕß©ØÍÇÔÏÙÓÕÆÓÖÕØÃÕß

ÑÇÒÆÖÚÕßÔÇÍÇÛ¦ÑÇÏÄÞÏßÖÎØËÙÃËÝ
 ÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÎ Ú¦ÙÎ
ËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÇÔËÃÔÇÏÞÒÏÇØÂ
ÑÇÛ×ÝÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÇÖÄÚÕÔ
ÙßÔÊßÇÙÓÄËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÝÚÎÝ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝ ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ ÑÇÏ
ÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝÖÕßÖØÕÁØÞËÚÇÏ
ÇÖÄÚÕ)YL_P[®ÙÞÕÒÃÇÙËÙÚÕ
)SVVTILYNÕÒÖËÝÇÒÁÍÏÇ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÎÝ
ßÔÕÓÕÙÖÕÔÊÃÇÝØËÚÇÔÏÑ×Ô
ÏÕÓÎÞÇÔÏ×ÔÙßØØÃÑÔÜÙÎ
ÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÕÌËÃÒËÚÇÏÙËÙÎÓÇÔÚÏÑÄÈÇÛÓÄÙÚÎ
ÞØÂÙÎÇÖÕÛËÓ¦ÚÜÔÖÕßËÃÞÇÔ
ÙßÙÙÜØËÆÙËÏÕÏËÚÇÏØËÃËÝËÔÄÉËÏÚÎÝ ÎÝ¡ÇØÚÃÕßÖÕßÂÚÇÔ
ÎÇØÞÏÑÂÎÓËØÕÓÎÔÃÇÇÖÕÞ×ØÎÙÎÝÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄÚÎÔ
ÔÜÙÎ©ØËÚÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÇÚàÃÔÚ¬àÇÈÃÔÚ
ÊÂÒÜÙËÞÛËÝÖÜÝÎÈØËÚÇÔÏÑÂ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÛÇËÐÁÒÛËÏËÔÏÙÞßÓÁÔÎÇÖÄÚÎÔÇÖÕÞ×ØÎÙÂÚÎÝ
ÇÖÄÚÎÔÇÑÄÓÎÑÇÏÞÜØÃÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇ
BLOOMBERG

ÚÎÝÕØËÃÕßÓËØÏÑÂÝÑÇÚÁÍØÇÉËßÖÕÞ×ØÎÙÎ ÙÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝÖØÕáÄÔÚÜÔK\[`MYLLÏÇÚÎÔ
ÖÚ×ÙÎÇßÚÂÕÌËÃÒËÚÇÏÎÓËÃÜÙÎ
ÚÜÔ ÏÔÁàÜÔÚÕßØÏÙÚ×ÔÄÖÜÝ

ÊÂÒÜÙËÑÇÚ¦ÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÙÎ
ÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔÊËßÚÁØÕßÚØÏÓÂÔÕßÕªÄÚàËØ
¢ÄØÔÚÇáÝÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝ
ÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ

Προβλέψεις για ύφεση
της οικονομίας των ΗΠΑ
Η κλιμάκωση ÚÕßÙÏÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ
ËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÌÁØÔËÏÖÏÕÑÕÔÚ¦
ÚÎÔËÖÄÓËÔÎÆÌËÙÎÙÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕßÑÄÙÓÕßßÚÂËÃÔÇÏÎ
ËÑÚÃÓÎÙÎÚÎÝÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÝÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÇÔÇÒßÚ×ÔÖÕßÙßÓÓËÚËÃÞÇÔÙËÙÞËÚÏÑÂÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎÚÕß
9L\[LYZËÖÕÙÕÙÚÄ ÛËÜØÕÆÔ
ÖÜÝËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕß
ÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÏÔÊßÔËÆËÏ
ÔÇÊÏÕÒÏÙÛÂÙËÏÙËÆÌËÙÎ
©Ï ÃÊÏÕÏ ÖØÕÈÒÁÖÕßÔ ÖÜÝ Î
-LKLYHS9LZLY]LÛÇÇÔÇÍÑÇÙÚËÃÔÇ
ÓËÏ×ÙËÏÐÇÔ¦ÚÇËÖÏÚÄÑÏÇÙÚÎÙßÔËÊØÃÇÙÂÚÎÝÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÑÇÏ
Ó¦ÒÒÕÔÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÖËØÇÏÚÁØÜÞÇÒ¦ØÜÙÎÚÎÝÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÓÁÙÇÙÚÕËÖÄÓËÔÕÁÚÕÝ
ÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÃÊÏÇÝÁØËßÔÇÝÄÓÜÝ
ÑÇÏÖÇØ¦ÚÎÔÖØÄÈÒËÉÂÚÕßÝÄÚÏÛÇ
ËÌÇØÓÕÙÛËÃÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÕÏÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÊÃÔÕßÔ ÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÔÇÊÏÕÒÏÙÛÂÙËÏÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙËÆÌËÙÎÓÁÙÇÙÚÇ
ËÖÄÓËÔÇÊÆÕÞØÄÔÏÇ¬ÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕ

ÖÕÙÕÙÚÄÙÚÎÔÇÓÁÙÜÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎÖÕßÊÏËÐÂÞÛÎÚÕÔ
¡¦ÏÕÂÚÇÔ ¬ÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÚÎÝ
ÆÌËÙÎÝÙÑÏÇÍØÇÌÕÆÔ¦ÒÒÜÙÚËÕÏ
ÇÖÕÊÄÙËÏÝÚÜÔÕÓÕÒÄÍÜÔÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÊÎÓÕÙÃÕßÑÇÛ×ÝÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÊßÙÇÔ¦ÒÕÍÇÕÏÇÖÕÊÄÙËÏÝÚÕß
ÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÕßÞØÁÕßÝÖØÕÊÃÊÕÔÚÇÝÚÎÔÇÖÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÚÜÔËÖËÔÊßÚ×ÔÔÎ-LKÖÇØÇÙßØÛËÃÙËÓÏÇ
ÙËÏØ¦ÓËÏ×ÙËÜÔÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÚÕß
ÊÕÒÇØÃÕßÛÇËÃÔÇÏÙÇÔÔÇÖØÕÜÛËÃ
ÚÕÔËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏV
ÔÚÃÚÏÇ¡ÖÁÏÈÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÎÝ
)HURVM(TLYPJH4LYYPSS3`UJO©
ÃÊÏÕÝËÑÌØ¦àËÏÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÍÏÇ
ÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇËÐÜÛÎÛËÃÎÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÚØ¦ÖËàÇÚÜÔÙË
ÇÒÒËÖ¦ÒÒÎÒËÝÓËÏ×ÙËÏÝËÖÏÚÕÑÃÜÔ
ÖÕßÛÇÈËÒÚÏ×ÔÕßÔÓËÔÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÑÇÏ
ÙÚÎÔÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÇÒÒ¦ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÛÇËÔÛÇØØÆÔÕßÔÖËØÇÏÚÁØÜËÖÏÛËÚÏÑÁÝËÔÁØÍËÏËÝÖÇØÇÚËÃÔÕÔÚÇÝÑÇÏ
ËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÝÚÕÔËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕ

Καίριο πλήγμα έχουν δεχθεί οι εξαγωγικές βιομηχανίες σε Γερμανία και Γαλλία
Η επιβράδυνση ÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÕÔ
ÖÄÒËÓÕÊÇÙÓ×ÔÑÇÏÚÎÔÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÖÕßÁÞËÏÑÇÒÒÏËØÍÂÙËÏÎ
ÇÔÇÓËÔÄÓËÔÎÁÐÕÊÕÝÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄÚÎÔÁÞËÏÖÒÂÐËÏÚÎÔ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÙËÄÒÎÚÎßÚÏÑÂßØ×ÖÎÊÏÇÃÚËØÇÏÙÞßØÄËÃÔÇÏÄÓÜÝ
ÚÕÖÒÂÍÓÇÖÕßÁÞËÏÊËÞÛËÃÎËØÓÇÔÃÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝÈÇÙÃàËÚÇÏ
ÑÇÚ»ËÐÕÞÂÔÙÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÑÇÏÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏËß¦ÒÜÚÎÄÚÇÔßÖ¦ØÞÕßÔ
ÇÔÇÚØÕÖÁÝÙÚÕÊÏËÛÔÁÝËÓÖÄØÏÕ
ÚÙÏÚÕÔÕÆÔÏÕÕÏËÐÇÍÜÍÁÝ
ÚÎÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÓËÏÜÓÁÔËÝ
ÑÇÚ¦ ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÖËØÃÕÊÕÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕß
ÁÚÕßÝØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÓËÃÜÙÎÖÕßÁÞËÏÙÎÓËÏÜÛËÃ
ÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎÙÞËÊÄÔÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÚØÃÇÞØÄÔÏÇËÙÆÍÑØÏÙÎ
ÓËÚÕÔ¡¦ÏÕ¦ÒÒÜÙÚËÓËÏ×ÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏÎ

Τον Ιούνιο μειώθηκε
η βιομηχανική
παραγωγή
στις δύο μεγαλύτερες
οικονομίες
της Ευρωζώνης.
ÁÔÜÙÎÍËØÓÇÔÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
+0/2ÖØÕÁÈÒËÖËÇÖÒ×ÝÙÚÇÙÏÓÄÚÎÚÇÚÜÔËÐÇÍÜÍ×Ô¬ÕÔÕÆÔÏÕ
ÑÇÚËÍØ¦ÌÎ¦ÒÒÜÙÚËÇÑÄÓÎÓÃÇ
ÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÂËÐÁÒÏÐÎ!ÎÖÇØ¦ÒÒÎÒÎÓËÃÜÙÎÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝ
ÖÇØÇÍÜÍÂÝÙÚÏÝÊÆÕÓËÍÇÒÆÚËØËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝ
ÚÎËØÓÇÔÃÇÑÇÏÚÎÇÒÒÃÇÚÎ
ËØÓÇÔÃÇÎÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂÓËÏ×ÛÎÑËÑÇÚ¦ ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÔ¡¦ÏÕÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÎÍÇÒÒÏÑÂÙÚÇÚÏÙÚÏÑÂßÖÎØËÙÃÇ

Η πτώση³É{Ñoo³iËÑÓTÉ{É¨{¨ËÉ{³{ØÑ¨ÑooÉÜËÉØ³{ØÉÈ¨ÑÍ~ÓØÑÈ³~{i³K{ÐiTÑËÉØ

05:,,ÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÙÚÎÇÒÒÃÇÑÇÚËÍØ¦ÌÎÖÚ×ÙÎ ËÔ×
ÁÞËÏÖØÕÎÍÎÛËÃÚÕÔ¡¦ÏÕÇÆÐÎÙÎ
ÑÇÚ¦ ¬ÄÙÕÙÚÎÓÃÇÞ×ØÇÄÙÕ
ÑÇÏÙÚÎÔ¦ÒÒÎÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÂÚÇÔ
ÙÇÌ×ÝÞËÏØÄÚËØÇÇÖÄÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝ©ÏËÐÇÍÜÍÏÑÁÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝ
ÚÜÔÊÆÕÞÜØ×ÔÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÚÜÔÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×ÔÚÕßÝÁÞÕßÔÊËÞÛËÃÑÇÃØÏÕ
ÖÒÂÍÓÇÑÇÛ×ÝÁÞËÏÓËÏÜÛËÃÎàÂÚÎÙÎÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÊËÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙÚÕÔÑÄÙÓÕÇÖÕÚËÒÕÆÙË
ÃÙÜÝÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÎÇÍÕØ¦ÍÏÇ
ÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝ¬ËÒËßÚÇÃÇÄÓÜÝÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÕÏÖÜÒÂÙËÏÝ
ÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÙÚÎÔ ÃÔÇÇÌËÔÄÝ
ÒÄÍÜÚÎÝËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÝÚÕßØßÛÓÕÆÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏÇÌËÚÁØÕß
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßÙÏÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ
ËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕß©ÖÜÝÙÞÕÒÃÇÙËÙÞËÚÏÑ¦ÕËØÍÑ Ø¦ÓËØ
ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÎÝÊËÆÚËØÎÝÙË

ÓÁÍËÛÕÝÚØ¦ÖËàÇÝÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝ
ÚÎÝ*VTTLYaIHURÊËÔÖËØÏÓÁÔÕßÓËÖÒÁÕÔÇÖÄÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇÒ¦ÈËÏÓÁÚØÇÚÄÔÜÙÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝÑÇÛ×Ý
ÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÁÞËÏÇÖÕÊËÏÞÛËÃÚÎ
àÎÓÃÇÖÕßÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏÕËÓÖÕØÏÑÄÝÖÄÒËÓÕÝ®¡ÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÎ
ÓËÃÜÙÎÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃàËÚÇÏÙÚÎËØÓÇÔÃÇÞ¦ØÎÙÚÎÔ
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙË
ËÖÃÖËÊÇØËÑÄØÙÚÏÝÇßÐÂÙËÏÝÚÜÔ
ÓÏÙÛ×ÔÑÇÏÙÚÕÞÇÓÎÒÄÑÄÙÚÕÝ
ÊÇÔËÏÙÓÕÆ©ÏÚØËÏÝÇßÚÕÃÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÁÞÕßÔÊ×ÙËÏ×ÛÎÙÎÙÚÎÔ
ÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÑÇÏÙÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ©ÖÜÝ
ÄÓÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÃ
ÇÔÇÒßÚÁÝÚÕß9L\[LYZÄÙÕÑÏÇÔ
ÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÛËÚÏÑ¦ÊËÔÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÇÖÕÚØÁÉÕßÔÚÎÙßØØÃÑÔÜÙÎ
ÚÎÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÖÕßÑÏÔÊßÔËÆËÏÔÇÊÏÕÒÏÙÛÂÙËÏÙËÆÌËÙÎ
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Αυξήσεις μισθών
κατά 3,7% στη Βρετανία
λίγο πριν από το Brexit
Στην καλύτερη ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÁÔÚËÑÇËÚ×ÔÈØÃÙÑËÚÇÏÎ
ÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝÙÚÎØËÚÇÔÃÇÊÏÄÚÏ
ÕÏÓÏÙÛÕÃÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÎÇÔËØÍÃÇ
ÖËØÏÙÚÁÒÒËÚÇÏ©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ
ÙËÙÞËÚÏÑÄÚÕßØËÖÕØÚ¦àÚÕËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÄÖØÇÑÚÕØËÃÕ9L\[LYZ
ÎØ×ÓÎÖÕßËÖÏÊËÏÑÔÆËÏÎÇÍÕØ¦
ËØÍÇÙÃÇÝËÃÔÇÏÇÖØÄÙÓËÔÎÇÔÑÇÏ
ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÚËÃÔÕßÔÔÇÁÞÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÎÇßÚÕÙßÍÑØ¦ÚÎÙÎßÍÑËÑØÏÓÁÔÇËÖÏÑÇÒÕÆÔÚÇÏÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ
ÖËØÇÙÓÁÔÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÇÕÖÕÃÇÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙßØØÏÑÔ×ÛÎÑËÑÇÏÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖØÕËÚÕÏÓ¦-

Κατά το τρίμηνο Απριλίου - Ιουνίου δημιουργήθηκαν 115.000 νέες
θέσεις εργασίας.
àÕÔÚÇÏÍÏÇÓÏÇÁÐÕÊÕÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝ
ÇÖÄÚÎÔÞÜØÃÝÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔÕ
ÚØÄÖÕÑ¦ÚÏÚÕÕÖÕÃÕÛÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÇÔÇÚÇØÇÞÂÙÚÕÔÑÆÑÒÕÚÜÔËØÍÇÙÏ×ÔÚÕßÝ¬ÕÚØÃÓÎÔÕÖØÏÒÃÕß
ÕßÔÃÕßÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕÕÏËÈÊÕÓÇÊÏÇÃËÝÇÖÕÊÕÞÁÝÇßÐÂÛÎÑÇÔ 
ÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎÖÕÙÕÙÚÄÚÕÕÖÕÃÕ
ÛËÜØËÃÚÇÏÚÕßÉÎÒÄÚËØÕÇÖÄÚÕÔ
ÕÆÔÏÕÚÕßÊÏ¦ÙÚÎÓÇËÔÊËÑÇËÚÃÇÝ¬ÕÔ¡¦ÏÕÎÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎ
ÇÆÐÎÙÎÂÚÇÔÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß 
ÐÇÏØÕßÓÁÔÜÔÊËÔÚÜÔÓÖÄÔÕßÝÑÇÏ
ÚÜÔËÖÏÊÕÓ¦ÚÜÔÖÕßÛËÜØÕÆÔÚÇÏ
ËßÓËÚ¦ÈÒÎÚÕÙÚÕÏÞËÃÕÎËÚÂÙÏÇÇÆÐÎÙÎÁÌÛÇÔËÚÕÊËÆÚËØÕÚØÃÓÎÔÕÚÕ
 ËÖÃÖËÊÇØËÑÄØËÔÊËÑÇËÚÃÇÝ
ÑÇÏÖ¦ÒÏÔÇÌÕØÏÑ¦Ú×ØÇÓËÚÎÔ
ÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝÄÖÜÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÔÕßÔ
ÕÏÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏßÖ¦ØÞËÏàÜÎØÂ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝÊÏÄÚÏËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÕÏËØÍÕÊÄÚËÝÖØÕÚÏÓÕÆÔÔÇÖØÕÙÒ¦ÈÕßÔËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÖÕßÓËÚÁÖËÏÚÇÛÇÇÖÕÒÆÙÕßÔ
ÑÇÏÄÞÏÔÇÑ¦ÔÕßÔÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓËÝ
ÊËÙÓËßÚÏÑÁÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝ
ÚÕÚØÃÓÎÔÕÖØÏÒÃÕßÕßÔÃ-

ÕßÙÚÎØËÚÇÔÃÇÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑÇÔ
ÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÙÞËÊÄÔ
ÊÏÖÒ¦ÙÏËÝÇÖÄÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝ©Ï
ÇÖÇÙÞÕÒÕÆÓËÔÕÏÌÛ¦ÔÕßÔÙÚÎÞ×ØÇÙÚÇËÖÃÖËÊÇØËÑÄØÚÜÔ
ËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝ
ÖÇØÇÓÁÔËÏàÜÕÊÕÚÏÑÄÝÓÎÞÇÔÏÙÓÄÝ
ÍÏÇÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÖÇØ¦ÚÕÄÚÏÖÏÛÇÔ×ÝÔÇÌÛ¦ÔËÏÖÒÁÕÔÙÚÕÇÖÄÍËÏÄÚÎÝ®ÖÇØÇÚÎØËÃ
Õ¬ËàÚÇØÃÑÇÔ×ÚÇÚÕÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕßÏËßÛßÔÚ×ÔÙÚÎØËÚÇÔÃÇÓÏÇÝÁÍÑØÏÚÎÝ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂÝÁÔÜÙÎÝÓËÓÁÒÎ
ßÉÎÒÄÈÇÛÓÇÙÚËÒÁÞÎËÚÇÏØËÏ×Ô
ÁÈÇÏÇÕØÏÙÓÁÔËÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝ
ÙÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÚÎÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ
ßÖÕÊÎÒ×ÔÕßÔÄÚÏÁØÞÕÔÚÇÏÊßÙÑÕÒÄÚËØËÝÎÓÁØËÝ¶ÇØÑËÃÔÇÙÑËÌÛËÃ
ÑÇÔËÃÝÄÚÏÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕÊËÆÚËØÕ
ÚØÃÓÎÔÕÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÇÖÄÚÕ
ËÓÌ¦ÔÏÙËÙßØØÃÑÔÜÙÎ ©ÏÎÓÏÇÖÇÙÞÕÒÕÆÓËÔÕÏÑÇÏÕÏ¦ÔÜÚÜÔ
ËÚ×ÔËÃÔÇÏÖÕßÑÇØÖ×ÔÕÔÚÇÏÚÎÔ
ÑÇÛÇØÂÇÆÐÎÙÎÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÔÁÜÔÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝÚÕÊËÆÚËØÕ
ÚØÃÓÎÔÕÇÔÑÇÏÎÇÔËØÍÃÇÇÔÂÒÛË
ÙÚÕ ÁÔÇÔÚÏÖØÕÈÒÁÉËÜÔÍÏÇ
ÊÏÇÚÂØÎÙÂÚÎÝÙÚÇÛËØ¦ÙÚÕ 
ÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÖÜÝÎÇßÐÎÚÏÑÂ
Ú¦ÙÎÚÜÔÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÙËÓËÍÇÒÆÚËØÎÝÎÒÏÑÃÇÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝ
ÏÇßÚÄÊËÃÞÔËÏÄÚÏÁÞÕßÔÇÔÁÒÛËÏ
ÚÇÄØÏÇÎÒÏÑÃÇÝÈ¦ÙËÏÚÜÔÕÖÕÃÜÔÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÙÚÎØËÚÇÔÃÇÔÇ
Ò¦ÈËÏÑØÇÚÏÑÂÙÆÔÚÇÐÎÜØÏÇÃÇ
ÖÇØÇÍÜÍÂÚÕÈÇÙÏÑÄËØÍÇÒËÃÕÓÁÚØÎÙÎÝÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚÇÝßÖÕÞ×ØÎÙË ÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎÚÕÈq
ÚØÃÓÎÔÕÚÕÚÁÚÇØÚÕÊÏÇÊÕÞÏÑ¦ÓË
ÖÚ×ÙÎÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇÙÕÈÇØÄÚËØÇàÎÚÂÓÇÚÇÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ¬ÁÒÕÝÇÔÇÒßÚÁÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÖÜÝË¦ÔÎÁÐÕÊÕÝÇÖÄ
ÚÎÔÍÃÔËÏÓÎÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔÇÕÏ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÛÇÖÒÎÍÕÆÔËÖÎØË¦àÕÔÚÇÝÊßÙÓËÔ×ÝÑÇÏ
ÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚÇ
REUTERS

Η αύξηση³iØÑÑTÌÜiiØ³i¨É³ÑËÑÑ×¨Ò~È¨ËØiÐ{ÑÑTÜÖÐÉÈØ
~Ñ{É¨oÑÇÐÓÈØÒ³lÆÉ³
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Οι νέοι γνωρίζουν την Ευρώπη
με τρένο, όπως στη δεκαετία του ’70
Το Interrail, ο θεσμός που ξεκίνησε το 1972, επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο
Το Ιnterrail ËÃÔÇÏÁÔÇÝÛËÙÓÄÝÕ
ÕÖÕÃÕÝÌÁØÔËÏÚÎÔßØ×ÖÎÑÕÔÚ¦
ÙÚÕßÝÔÁÕßÝÚÎÝÚÇÐÏÊËÆÕÔÚÇÝ
ÓËÚØÁÔÕÙËÞÇÓÎÒÁÝÚÏÓÁÝÑÇÏ
ÓËÓËÍ¦ÒÎËÒËßÛËØÃÇÑÏÔÂÙËÜÔ
ÞËÊÄÔÖ¦ÔÚÇÂÚÇÔÑÇÏÚÕÖØ×ÚÕ
ÓËÍ¦ÒÕÚÇÐÃÊÏÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÍÏÇ
ÚÕßÝÔÁÕßÝÑÇÏÚÏÝÔÁËÝÖÕßÊËÔ
ËÃÞÇÔÖËØ¦ÙËÏÚÇÚÕßÝÞØÄÔÏÇËÔ×ÎÊÎÓÕÌÏÒÃÇÚÕßÁÑÇÔË
ÚÏÝÇØÓÄÊÏËÝÇØÞÁÝÔÇËÑÊ×ÙÕßÔ
ÑÇÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÖ¦ÙÕÍÏÇËÔÂÒÏÑËÝ
ÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑÂÝ
ÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÝÓËÚÇÐÆÓËÍ¦ÒÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÖÄÒËÜÔßÖÄÚÕÖØÃÙÓÇ
ÇßÚÄÐËÑÃÔÎÙËÚÕ ÑÇÏÍÏÇÓËØÏÑÁÝÍËÔÏÁÝßØÜÖÇÃÜÔÂÚÇÔÓÃÇ
ÚËÒËÚÕßØÍÃÇËÔÎÒÏÑÃÜÙÎÝÄÖÜÝ
ÇÔÇÌÁØËÏÙËÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦àÎ
ËÌÎÓËØÃÊÇ-PUHUJPHS;PTLZÚÇÔ
ÎÞØÕÔÏ¦ÎÕÖÕÃÇÙßÔÁÖÏÖÚËÓË
ÚÇ¦ÍËÔÁÛÒÏÇÚÎÝÏËÛÔÕÆÝ
ÔÜÙÎÝÏÊÎØÕÊØÄÓÜÔÑÇÏËÖ»
ËßÑÇÏØÃÇÖØÕÙÁÌËØËÇÖËØÏÄØÏÙÚÇ
ÚÇÐÃÊÏÇÓËÚØÁÔÕÙÚÎÊËÆÚËØÎÛÁÙÎÍÏÇÁÔÇÓÂÔÇÙÚÕßÝÑ¦ÚÜÚÜÔ
ËÚ×ÔÙËÞ×ØËÝ
¬ÕËÏÙÏÚÂØÏÕÑÄÙÚÏàË
ÙÚËØÒÃÔËÝÊÎÒÇÊÂÙÎÓËØÏÔ¦ÖËØÃÖÕßËßØ×àÂÚÎÙÎÂÚÇÔÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÎÑÇÏÎÖØÕÙÌÕØ¦ÃÙÞßË
ÖÒÁÕÔÑ¦ÛËÞØÄÔÕËÔ×ÚÕÎÒÏÑÏÇÑÄÄØÏÕÇßÐÂÛÎÑËÚÕ  ÙÚÇ
ÞØÄÔÏÇÑÇÏËÃÑÕÙÏÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇÚÁÛÎÑËÙËÏÙÞÆÑÇÏÖ¦ÙÕ
ËÔÎÒÃÑÜÔÂÓËØÇÎPU[LYYHPSL\
ÓÁØÕÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ,\YHPSÇÖÕÚËÒËÃÚÕÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÄÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇ
ËßØÜÖÇáÑ×ÔÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑ×Ô
ÕØÍÇÔÏÙÓ×ÔÏÇÛÁÚËÏÖ¦ÙÕÍÏÇ
ËÌÂÈÕßÝËÔÂÒÏÑËÝÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÕßÝÚÇÐÏÊÏ×ÚËÝÍÏÇÓËÚÇÑÃÔÎÙÎ
ÙËÞ×ØËÝÙÚÎÎØÇÏ¦ÖËÏØÕ
ÓËÚØÁÔÇÇÖÒ¦ÑÇÏÑÒÏÔ¦ÓÇÐËÝ
¦ÔÇÍÕØ¦ÙËÚËÁÔÇÖ¦ÙÕÑÕÏÔÄ
ÍÏÇÁÔÇÔËÔÂÒÏÑÇÑÇÏÁÔÇÔËÄÚËØÕ
¦ÚÕÓÕËÚ×ÔÖÕßÛÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÚËËÖÃÎÓÁØËÝÚÇÐÏÊÃÕßÙËÊÏ¦ÙÚÎÓÇËÔÄÝÓÎÔÄÝÛÇ
ÖÒÎØ×ÙËÚËÖËØÃÖÕßËßØ×
ÃÔÇÏ ÇÐÏÕÙÎÓËÃÜÚÕ ÖÜÝ Î
ÏËÛÔÂÝÔÜÙÎÏÊÎØÕÊØÄÓÜÔ
ÂÚÇÔÕÑÇØÖÄÝÓÏÇÝËÔÕÖÕÏÎÚÏÑÂÝ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝÙÚÎÔÑÇÛÎÓÇÍÓÁÔÎ
ÇÖÄÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕ
ßØ×ÖÎ×ÙÚËÔÇÇÖÕÑÇÚÇÙÚÇÛÕÆÔÊÃÑÚßÇÔÇËÔÇØÓÕÔÏÙÚÕÆÔ
ÊØÕÓÕÒÄÍÏÇÔÇÐËÖËØÇÙÚËÃÎÑÇÚ¦ÚÄÖÕßÝÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇÑÇÏÔÇ
ÓÖÕßÔÙËÁÔÇËÔÏÇÃÕÖÒÇÃÙÏÕÑÇÔÄÔËÝÚÇÔÓÃÇÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÂ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÍÏÇÔÇÇØÞÃÙËÏÑÇÏ
Ö¦ÒÏÎßØ×ÖÎÔÇÑÏÔËÃÚÇÏ
©ÖÜÝÍØ¦ÌËÏÙÚÕßÝ-PUHUJPHS
;PTLZÎ¬àÄÏV5Ú¦ÏÑÕÄÚÇÔ
ÁÞËÏÝÇßÚÂÔÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎËÒËßÛËØÃÇÝÞØËÏ¦àËÙÇÏÖÕÒÆÑÇÒÂÕØÍ¦ÔÜÙÎÍÏÇÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÛËÃÝÚÏÝ
ÖÇØÕÞÁÝÚÕßÚØÁÔÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇ
ÑÒËÃÙËÏÝÇÖÄÔÜØÃÝÙËÐËÔÕÊÕÞËÃÇ

Ενα κοινό Òo{ÑÓÑÉÊÜ{~~Ñ{ÓÑÉÌ³É¨Ò³Ð¸w¸¬É³ÈÚÑT¨i{Ð{ÊÉ{³¨Óo{Ñ¬iÐÓw
¨ÉØÐÓÑÉÙ{Ò³iÐÑÉÌØÐiÌØ~³ËÇÉ{l´lÉÈ¨

Μέσα στο 2018
εκδόθηκαν
300 χιλιάδες
εισιτήρια
για ταξίδια
με σιδηρόδρομο.
ÑÇÏÇÐÏÕÖØËÖÂÑÇÏÑÇÛÇØ¦ÞÄÙÚËÒÔÇÏÙÚÕØÏÑÄÊÏÇÌÎÓÏÙÚÏÑÄÖÄÙÚËØÚÕß0U[LYYHPSÊËÃÞÔËÏ
ÚÎÔÖÃÙÜÚÙÁÖÎËÔÄÝÖÇÔÚËÒÕÔÏÕÆÚàÏÔÓËÚÕÖ¦ÙÕÔÇËÐÁÞËÏ
ÇÔÑÇÏÖÏÕØËÇÒÏÙÚÏÑÂÇÖËÏÑÄÔÏÙÎÛÇÂÚÇÔÁÔÇÈÇØßÌÕØÚÜÓÁÔÕ
ÑÇÏÌÕßÙÑÜÓÁÔÕÙÇÑÃÊÏÕ¶ÇßÚÄ
ÊËÔÓËÃÜÔËÙËÚÃÖÕÚËÚÕÔØÕÓÇÔÚÏÙÓÄÑÇÏÚÕÔÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄ
ÞÇØÇÑÚÂØÇÚÕßÚÇÐÏÊÏÕÆÚÏÝ
ÑÇÒÆÚËØËÝËÖÕÞÁÝÚÕßÚÕ 
ÚÕ0U[LYYHPSËÃÞËËÑÊ×ÙËÏÞÏ-

ÒÏ¦ÊËÝÖ¦ÙÕÍÏÇÔÁÕßÝÇÖÄÚÏÝ
ÚÄÚË ÙßÓÓËÚÁÞÕßÙËÝÞ×ØËÝ
ÙÚÕÔÛËÙÓÄ¬ÇÐÏÊËÆÕÔÚÇÝÓÇàÃ
ÓËÚÕÔÁÌÎÈÕÍÏÕÚÎÝÇÖÄÚÎÔ
ØÇÑÕÈÃÇÙÚÎÔÚÇÒÃÇÑÇÏÓËÚ¦
ÙÚÕÕÔÊÃÔÕÎ¬àÄÏÕ§Ú¦ÏÑÕ
ÇÔÇÑÇÒËÃÙÂÓËØÇÚÏÝÊÏÑÁÝÚÎÝ
ÔËÇÔÏÑÁÝÇÔÇÓÔÂÙËÏÝßÓ¦ÚÇÏ
ÑÏÄÒÇÝÚÕÖ×Ý¦ÌÎÙËÚÎÔÕÒÜÔÃÇÑÇÏÚÎÔ ØÇÑÕÈÃÇÙÚÇÚÁÒÎ
ÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß ÄÚÇÔ
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÙËÔÇËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÛËÃÑÇÏÚ×ØÇÚÎÈØÂÑËÓËÚÇ
ÙÆÓÈÕÒÇÚÕßÊßÚÏÑÕÆÓÕÔÚÁÒÕß
ÄÖÜÝÎAHYHÑÇÏÎ5PRL
©ÖÄÒËÓÕÝÙÚÎÏÕßÍÑÕÙÒÇÈÃÇ
ÑÇÚ¦ÌËØËÖÒÂÍÓÇÙÚÕ0U[LYYHPS
ÄÖÜÝÑÇÏÎÇÖÕØØÆÛÓÏÙÎÚÜÔÇËØÕÓËÚÇÌÕØ×ÔÓËÚÎÔËÖÇÑÄÒÕßÛÎ
ÖÚ×ÙÎÚÜÔÚÏÓ×ÔÚÜÔËÏÙÏÚÎØÃÜÔ¬ÕÙÇÑÃÊÏÕÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚ¦ÛÎÑË
ÇÖÄÚØÕÞÂÒÇÚËÝÈÇÒÃÚÙËÝÑÇÏÚÕ
ÙÚÎÞËÏØÄÚËØÎÞØÕÔÏ¦ÍÏÇ
ÚÕÔÛËÙÓÄÖÕßÒÂÛÎÑÇÔÞÏ-

ÒÏ¦ÊËÝÖ¦ÙÇ©ÓÜÝÄÖÜÝÖÇØÇÚÎØËÃÎ¬àÄÏÕ§Ú¦ÏÑÕÙÚÕßÝ-;ÚÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÇÒÒ¦àÕßÔÄÖÜÝÑÇÏÚÕ
ÑÒÃÓÇÕßÎÊÃÇÖØÜÚÕÙÚÇÚËÃÓË
ÚÕÑÃÔÎÓÇÄÙÜÔÚ¦ÙÙÕÔÚÇÏßÖÁØ
ÚÕßÚØÁÔÕßÑÇÏÑÇÚ¦ÚÎÝÓËÚÇÌÕØ¦ÝÓËÇËØÕÖÒ¦ÔÕÖÕßËÑÖÁÓÖËÏ
Ö¦ÓÖÕÒÒÕßÝØÆÖÕßÝ
²¦ØÏÝÙËÇßÚÕÆÝÒÕÏÖÄÔÚÕ
0U[LYYHPSÇÖÄÚÕÁÜÝÚÕ
ÖÇØÕßÙÃÇÙËÇÆÐÎÙÎ 
ÑÇÏÚÇÖ¦ÙÇÁÌÛÇÙÇÔÚÏÝÞÏÒÏ¦ÊËÝ¥ÙÚÄÙÕÒÄÍÜÊÏÇÌÜÔÏ×Ô
ÊËÔÛÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞËÏÙÚÕÙÞÂÓÇ
ÕÈØËÚÇÔÏÑÄÝÄÓÏÒÕÝÖÕßÊÏÇÞËÏØÏàÄÚÇÔÚÕÖ¦ÙÕÚÕß0U[LYYHPS
ÑÄÓÇÇÌÄÚÕßÎØËÚÇÔÃÇÇÖÕÞÜØÂÙËÏÇÖÄÚÎÔÊËÔÛÇ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇËÖÜÌËÒÎÛÕÆÔÕÏÔÁÕÏÇÖÄÚÕËßØÜÖÇáÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÚÜÔÞÏÒÏ¦ÊÜÔÊÜØË¦ÔÖ¦ÙÕ
ËÚÎÙÃÜÝÙÚÕßÝÞØÕÔÕßÝÍÏÇ
ÔÇÍÔÜØÃÙÕßÔÚÎÔßØ×ÖÎÙË
ÁÔÇÓÂÔÇ

Αβέβαιο, λόγω των ΗΠΑ, το μέλλον της Huawei
Ο ιδρυτής ÚÎÝ/\H^LP;LJOUVSVNPLZ
ªËÔËÔÍÑÌÁÏÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÓÁÙÜËÙÜÚËØÏÑÕÆÙÎÓËÏ×ÓÇÚÕÝÚÕßÝ
ßÖÇÒÒÂÒÕßÝÚÎÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÚÎÝ ÃÔÇÝ
ÖÜÝÎËÖÏÞËÃØÎÙÎÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÓÏÇ
ÙÚÏÍÓÂÄÖÕßËÃÚËÛÇàÂÙËÏËÃÚËÛÇ
ÖËÛ¦ÔËÏÏÚÃÇÍÏÇÚÎÔËÖÏÑÃÔÊßÔÎ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔÕÖÕÃÇÁÞËÏÖËØÏÁÒÛËÏÎÑÏÔËàÏÑÂËÚÇÏØËÃÇËÃÔÇÏÎ
ÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔÚÎÝÓËÚ¦
ÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÜÔÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ¡¦ÏÕÔÇÚÎÔÇÖÕÑÒËÃÙÕßÔ
ÇÖÄÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÇÍÕØ¦ÑÇÏ
ÔÇÇÖÇÍÕØËÆÙÕßÔÙËÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÔÇÖÜÒÕÆÔßÒÏÑÄÙÚÎÔ
/\H^LPÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÚÎÍÕØËÃÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂËÚÇÏØËÃÇ
ÄÚÏÑÇÚÇÙÑÕÖËÆËÏÍÏÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÄ
ÚÎÝÑÏÔËàÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
¡ÖÕØËÃÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÚÎËßÚÁØÇ
ÔÇËÖÏÚØÁÉËÏÙÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÔÇÙßÔÇÒÒ¦ÙÙÕÔÚÇÏÓË
ÚÎÔ/\H^LPÍÏÇÇÑÄÓÎ ÎÓÁØËÝ
ÜÙÚÄÙÕÇßÚÄÊËÔÖËØÏÕØÃàËÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÚÎÔÇÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÍÏÇÚÎ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÑÏÔËàÏÑÂÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÂËÖÏÞËÃØÎÙÎ©ÏßÖ¦ÒÒÎÒÕÏ
ÚÎÝ/\H^LPÖÕßÊËÔÁÞÕßÔÖÒÂØÎ
ÌÄØÚÕËØÍÇÙÃÇÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÙÞÎÓÇÚÃÙÕßÔÕÓ¦ÊËÝÑÕÓ¦ÔÚÕ®ÑÇÏÔÇ
ËÐËÚ¦ÙÕßÔÔÁÇËÍÞËÏØÂÓÇÚÇËÃÖËÕ

ËÔÍÑÌÁÏÖØÕËÏÊÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÄÙÕßÝ
ÊËÔÚÕÑ¦ÔÕßÔÖÜÝÛÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÏÓËÓËÃÜÙÎÓÏÙÛÕÆÑ¦ÛËÒÃÍÕßÝÓÂÔËÝÑÇÏËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇ
Þ¦ÙÕßÔÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝ
ÑÄÓÎÑÇÏÇÔÚËÒÏÑ¦¦ØËÏÕ§ÚÄ-

Η Ουάσιγκτον
κατηγορεί
την κινεζική εταιρεία
ότι κατασκοπεύει
για λογαριασμό της
κινεζικής κυβέρνησης.
ÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÚÕÔÇÖÕÑÒËÏÙÓÄÚÎÝ
/\H^LPÇÖÄÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÇÍÕØ¦ÚÕÖÒÂÍÓÇÖÕßÂÊÎÁÞËÏßÖÕÙÚËÃÎËÚÇÏØËÃÇËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ËÔ×ÎÇÖËÏÒÂÔÁÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×Ô
ÑßØ×ÙËÜÔÛÇËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÔÇ
ßÖ¦ØÞËÏ
¬ÕÖØ×ÚÕÖÒÂÍÓÇÖÕßÊÁÞËÚÇÏ
Î/\H^LPËÃÔÇÏÙÚÎÊÏËÛÔÂÇÍÕØ¦ÁÐßÖÔÜÔÑÏÔÎÚ×ÔÚÎÒËÌ×ÔÜÔ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ)SVVTILYNÕÏËÙÜÚËØÏÑÁÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝ/\H^LP
ÊËÃÞÔÕßÔÖÜÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÖÜÒÂÙËÏËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÒÏÍÄÚËØÇÑÏÔÎÚ¦ÚÎÒÁÌÜÔÇÚÕ ËÐÇÏÚÃÇÝ

ÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÑßØ×ÙËÜÔ¬Õ
ÕÏÖÜÒÂÙËÏÝÑÏÔÎÚ×ÔÚÎÒËÌ×ÔÜÔÚÎÝ/\H^LPËÃÞÇÔÇßÐÎÛËÃ
ÑÇÚ¦ ÙÚÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ0+*¬ÕÇqÚØÃÓÎÔÕÚÕß ÕÏ
ÖÜÒÂÙËÏÝÑÏÔÎÚ×ÔÚÎÝ/\H^LPËÃÞÇÔÇßÐÎÛËÃÑÇÚ¦ ËÔ×ÖËØÏÕØÃàÕÔÚÇÔÕÏÖÜÒÂÙËÏÝÚÜÔÈÇÙÏÑ×Ô
ÚÎÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚ×Ô:HTZ\UNÑÇÏ
(WWSL¥ÙÚÄÙÕÎËÏÑÄÔÇ¦ÒÒÇÐË
ÊØÇÙÚÏÑ¦ÚÕÈqÚØÃÓÎÔÕÇÖÄÚÕÔ
¡¦ÏÕÄÚÇÔ¦ØÞÏÙÇÔÔÇÏÙÞÆÕßÔ
ÕÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÑßØ×ÙËÏÝÓËÚÏÝ
ÖÜÒÂÙËÏÝÑÏÔÎÚ×ÔÚÎÝ/\H^LPÔÇ
ÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÓÄÒÏÝÑÇÚ¦ ÞÕÔÚÇÝËÏÙÞÜØÂÙËÏÓËËÖÏÚßÞÃÇÙÚÎÔ
ËßØÜÖÇáÑÂÇÍÕØ¦Î/\H^LPÈØÏÙÑÄÚÇÔÖÕÒÆÑÕÔÚ¦ÙÚÕÔÇÍÃÔËÏ
ÎÓËÍÇÒÆÚËØÎËÚÇÏØËÃÇÑÏÔÎÚ×Ô
ÚÎÒËÌ×ÔÜÔÓÁÞØÏÖÕßÞÚÆÖÎÙÇÔ®ÕÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÑßØ×ÙËÏÝ
ÇÖ×ÒËÏÇÚÕßÒËÏÚÕßØÍÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ(UKYVPKÊËÊÕÓÁÔÕßÖÜÝ
Î.VVNSLÊËÔÓÖÕØËÃÖÒÁÕÔÔÇÚÕ
ÖØÕËÍÑÇÛÏÙÚ¦ÙÚÇÑÏÔÎÚ¦/\H^LP
ÑÇÏÚÎÝÖØÄÙÈÇÙÎÝÙÚÕÕÏÑÕÙÆÙÚÎÓÇËÌÇØÓÕÍ×Ô7SH`:[VYLÚÎÝ
.VVNSLÖËØÏÄØÏÙÇÔÊØÇÙÚÏÑ¦ÚÎÔ
ËÒÑßÙÚÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔÑÏÔÎÚ×ÔÚÎÒËÌ×ÔÜÔ/\H^LPÙËÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÖÒÎÔ ÃÔÇÝ
ÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÎÔ ÃÊÏÇ ÚÎÔ

/\H^LPÕÈÇÙÏÑÄÝÓÕÞÒÄÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝËÃÔÇÏÕÏÖÜÒÂÙËÏÝÑÏÔÎÚ×ÔÚÎÒËÌ×ÔÜÔÖÕßÚÎÝ
ËÃÞÇÔÇÖÕÌÁØËÏÖÁØßÙÏÚÕ ÚÜÔ
ËÙÄÊÜÔÚÎÝ¬ÕÖÒÂÍÓÇÖÕßÁÞËÏ
ßÖÕÙÚËÃÎÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÚÎÝ/\H^LP
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÑÇÚÎÍÕØÏ×ÔÑÇÏÕÇÖÕÑÒËÏÙÓÄÝÚÎÝÇÖÄ
ÚÎÔ.VVNSLÇÖÕÚËÒÕÆÔÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇËÖÏÒßÛÕÆÔ
ÙÆÔÚÕÓÇ¡ÖÕØËÃÕÏÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÚÁÝÚÎÝ/\H^LPÔÇËØÍ¦ÙÚÎÑÇÔÔßÞÛÎÓËØÄÔËÖÃÓÂÔËÝ×ÙÚË
ÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙÕßÔÚÕÒËÏÚÕßØÍÏÑÄ
ÙÆÙÚÎÓÇ/HYTVU`ÖØÕÎÓËØ×Ô
ÜÙÚÄÙÕÖÕÒÆÒÃÍÕÏÖËÒ¦ÚËÝÁÞÕßÔ
ÖËÏÙÚËÃÄÚÏÇßÚÄÇÖÕÚËÒËÃÇÖÕÊËÑÚÂËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÒÆÙÎÇÔÚÃÍÏÇ
ÚÕ(UKYVPK
²ÜØÃÝÚÏÝËÓÖÕØÏÑÁÝÑßØ×ÙËÏÝ
ÚÜÔÎ/\H^LPÛÇÇÖËÏÒÕÆÙË¦ÓËÙÇÚÎÔÖØÜÚÕÑÇÛËÊØÃÇÚÎÝ
:HTZ\UNÙÚÇÑÏÔÎÚ¦ÚÎÒÁÌÜÔÇ
ËÔ×ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÖÕÑÕÓÃÙËÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÑÁØÊÎÇÖÄÚÎÔÎÍËÚÏÑÂ
ÛÁÙÎÖÕßÑÇÚÁÞËÏÙÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ
ÊÏÑÚÆÜÔÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝÖÁÓÖÚÎÝÍËÔÏ¦Ý.¬×ØÇÎ/\H^LP
ËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇËÃÔÇÏÏÙÞßØÂÇÒÒ¦
ÕÊßÔÇÓÏÙÓÄÝÚÜÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÜÔ
ËÚ×ÔÑÇÏÎÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÂÖØÄÕÊÕÝ
ÖÕßËÃÞËËÖÏÚÆÞËÏÁÞÕßÔÇÑßØÜÛËÃ
ÇÖÄÚÏÝÑßØ×ÙËÏÝÚÜÔ

«H HuaweiK¨Ë~É³Ñ{É~Ñ³Ò³ÑiÌÈÉË³ÉÚÑÉ{K{É{ÉË³ÉÚÑÉÚÒw
É{uVÑÓ×É¨ÉÉÉ³É¨{~ÌiÐÉËÐÑ¨Ø³ÈØÉ¨oÑÇÐÓÈØ³iØÉ³Ñ{¨ÉËw
ÑØ{Ù¨È³ÊØ³iØº>À_x/_Rvnx_©,É=Éo~×Ó{
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Ο Λευκός Οίκος
εξετάζει μέτρα
για την ενίσχυση
της οικονομίας
Η κυβέρνηση ÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
ÙßàÎÚ¦ËÏÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÓÁÚØÜÔ
ÍÏÇÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÙËÏÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÖÄÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÆÌËÙÎÝËÐËÚ¦àÕÔÚÇÝÚÎÓËÃÜÙÎ
ÚÜÔÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑ×ÔËÏÙÌÕØ×ÔÍÏÇ
ÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÂÇÑÄÓÎÑÇÏÚÎ
ÓÇÚÇÃÜÙÎÊÇÙÓ×ÔÖÕßÁÞÕßÔËÖÏÈÒÎÛËÃÙËËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÖÎÍÁÝÚÜÔ5L^@VYR
;PTLZÑÇÏ>HZOPUN[VU7VZ[ßÉÎÒÄÈÇÛÓÕÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÙËËÖÏÌßÒÇÑÂÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕß
ËÖÏÊËÏÔÜÛËÃÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ØÕÝÚÕÖÇØÄÔÎÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÙÚÏÝÖÇØÇÓÁÔËÏÏÙÞßØÂÇÒÒ¦
ËÖÏÑØÇÚÕÆÔÌÄÈÕÏÍÏÇÚÎÔÖÕØËÃÇ
ÚÎÝÒÄÍÜÚÜÔËÓÖÕØÏÑ×ÔÖÕÒÁÓÜÔÖÕßÁÞËÏÑÎØÆÐËÏÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝ ÃÔÇÝÑÇÏÙË
ÓÏÑØÄÚËØÕÈÇÛÓÄÑÇÚ¦ÚÎÝ
ÖÏÙÂÓÜÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ØÇÓÖ
ÏÙÞßØÃàËÚÇÏÖÜÝËÃÔÇÏÒÃÇÔÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑÂÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝËÖÏØØÃÖÚÕÔÚÇÝËßÛÆÔËÝ
ÙÚÎÔ©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÚÜÔ
-LKÑÇÏ¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÍÏÇÑ¦ÛËÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÂÁÔÊËÏÐÎÖÕßÇÌÕØ¦ÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÓÇÝËÃÔÇÏÖÕÒÆÏÙÞßØÂÖÇØ¦ÚÎÔÚØÕÓÇÑÚÏÑÂÁÒÒËÏÉÎ
ÕØ¦ÓÇÚÕÝÇÖÄÚÕÔ¬àËØÄÓ¦ÕßËÒ
ÑÇÏÚÎ-LK®ÁÍØÇÉËÕ¬ØÇÓÖÙÚÕ

;^P[[LYÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝ
¡ÁÙÇÙËÙÞËÚÏÑ¦ÙÆÔÚÕÓÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÕËÖÏÚÄÑÏÕÚÎÝ-LK
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÓËÏÜÛËÃÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÑÇÚ¦ÓÕÔ¦ÊËÝÈ¦ÙÎÝËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÕØÏÙÓÁÔÇÓÁÚØÇÖÕÙÕÚÏÑÂÝÞÇÒ¦ØÜÙÎÝ®
ÖØÄÙÛËÙËÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ

Ο ρόλος των Δημοκρατικών
>HZOPUN[VU7VZ[ÇÖÕÑ¦ÒßÉËÖÜÝÓÃÇÇÖÄÚÏÝËÖÏÒÕÍÁÝÖÕß
ËÐËÚ¦àËÏÕËßÑÄÝ©ÃÑÕÝÍÏÇÔÇ
ÇÖÕÚØÁÉËÏÓÏÇÑØÃÙÎÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÃÔÇÏÎÓËÃÜÙÎ
ÚÜÔÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑ×ÔËÏÙÌÕØ×ÔÍÏÇ
ÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÏÇÔÇÊØÕÓÕÒÕÍÎÛËÃÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÛÇÇÖÇÏÚÎÛËÃÎÁÍÑØÏÙÎÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×Ô
ÖÕßßÖËØÏÙÞÆÕßÔÙÚÎÕßÒÂÚÜÔ
ÔÚÏÖØÕÙ×ÖÜÔÔ¦ÒÕÍÇÓÁÚØÇ
ËÃÞÇÔÒÎÌÛËÃËÖÃÑßÈËØÔÂÙËÜÝ
©ÓÖ¦ÓÇÚÕÑÇÏÚÕÍÏÇ
ÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔËÏÙÕÊÎÓ¦ÚÜÔ
ÑÇÏÑÇÚ»ËÖÁÑÚÇÙÎÚÎÝÇÔ¦ÑÇÓÉÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÓËÚ¦ÚÎÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎÚÕß
ÂÓËØÇÕÏËÏÙÌÕØÁÝÚÜÔËØÍÕÊÕÚ×ÔÇÔÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÕ ËÖÃ
ËÚÂÙÏÕßÓÏÙÛÕÆ ÊÕÒÇØÃÜÔ
©ÏËÏÙÌÕØÁÝÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÑßÓÇÃÔÕÔÚÇÏËÖÃÙÎÝÙÚÕ ¡ÏÇ
ÇÑÄÓÎÖØÄÚÇÙÎÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÙßÓÈÕÆÒÜÔÚÕßËßÑÕÆ©ÃÑÕß
ÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÕßÚÕß¦ØÏ

ΕPA

Μείωση εισφορών εργαζομένων
εάν επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης

Oι επιθέσεις³È¨ÓÙ¨È0¨ÑÐ~Ñ³Ò³iØÑÐÉ¨{~Ñ{~ÊØ~É³¨{~ÊØ³¨ÒÉÇÑØoË³Ñ{ÜÓÑ~Ñ{{ÈTÓØt {~ÐËÑÐÑØÉËÑ{ÜÖ{TÈ¨ÊÑ¨Ò³i
³¨ÐÑ~³{~ÊÓÜÜÉ{i¨ÒÐÑ³ØÑÌ³0ÇÓ{(ÒÈÉÜ~Ñ{³i_XuVÓo¨ÑÉ0¨ÑÐ³/Àx²²_¦³{ØÑ¨TÓØ³iØÉKÙÐÒÙÑØ$åÐÉ¨{~ÑÌØ¨ÌÉÙ¨ØÇi³ÉËÑÌ³i
_XÐÉËiÉ{³~Ë~Ñ³ÒÆÆÐÒÙÉØKÒiØ~Ñ{ÓoÖ¨³{~ÊØTÑÜÒ¨iØ

Η επιθετική εμπορική
πολιτική Τραμπ
προκαλεί αντιδράσεις,
οι πιέσες από Wall
Street και επιχειρηματίες εντείνονται.
ÕÆÔÚÒÕÕßÖÕßËÃÔÇÏÊÏËßÛßÔÚÂÝ
ÚÕßÛÔÏÑÕÆßÓÈÕßÒÃÕß©ÏÑÕÔÕÓÃÇÝËÃÔÇÏÎÓËÃÜÙÎÚÕßÌÄØÕß
ßÖËØÇÐÃÇÝ©Ï5L^@VYR;PTLZ
ÁÍØÇÉÇÔÖÜÝËÐËÚ¦àËÚÇÏÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÎÓÇÚÇÃÜÙÎÑ¦ÖÕÏÜÔÊÇÙÓ×Ô
ËÏÝÈ¦ØÕÝÚÎÝ ÃÔÇÝÇÔÑÇÏÚÕÔÃàËÏÖÜÝÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÛÇÂÚÇÔÓÏÇ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÊÆÙÑÕÒÎËÖÏÒÕÍÂÍÏÇ
ÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ØÇÓÖ
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÕÏÖÏÁÙËÏÝËÔÚËÃÔÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎ>HSS
:[YLL[ÑÇÏÚÕÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÑÄÙÓÕÄÖÕßËÖÏÑØÇÚËÃÓËÍ¦ÒÎÊßÙÌÕØÃÇÍÏÇÚÎÔ

Υπέρ ελεύθερου εμπορίου

ÖÕÒÏÚÏÑÂÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÙÓÕÆÖÕß
ÇÑÕÒÕßÛËÃÕ¬ØÇÓÖ©ÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÁÞËÏÂÊÎÊØÕÓÕÒÕÍÂÙËÏÊÆÕÖÇÑÁÚÇÙÚÂØÏÐÎÝÍÏÇ
ÚÕßÝÇÍØÄÚËÝÖÕßÁÞÕßÔÖÒÎÍËÃ
ÇÖÄÇÔÚÃÖÕÏÔÇÚÜÔ ÏÔÁàÜÔÙÚÕßÝ
ÊÇÙÓÕÆÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝÍËÔÏÑËßÓÁÔÕßÑÒÃÓÇÚÕÝÊßÙÇØÁÙÑËÏÇÝ
ÛÇÁÖÒÎÚÚËÚÎÊÎÓÕÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕß
ÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕßÙËÓÏÇÑØÃÙÏÓÎÙßÍÑßØÃÇËÔÄÉËÏÚÜÔÖØÕËÊØÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×ÔÙÚÏÝÚÕ
ÌÛÏÔÄÖÜØÕÚÕß
ÔÇÒßÚÁÝÚÎÝ174VYNHU*OHZL
ÇÖÕÑ¦ÒßÉÇÔÖÜÝÕÏÊÇÙÓÕÃÖÕß
ÁÞËÏÂÊÎËÖÏÈ¦ÒËÏÕ¬ØÇÓÖÙËËÏÙÇÍÜÍÁÝÖØÕáÄÔÚÜÔÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇ
ÙßÔÕÒÏÑÕÆÆÉÕßÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔËÖÏÈÇØÆÔÕßÔÓËÊÕÒ¦ØÏÇ
ÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕÑ¦ÛËÔÕÏÑÕÑßØÏÄ
ÙÚÏÝ©ÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÊËÖÜÝÖØÕÚÃÛËÚÇÏÔÇÌÕØÕÒÕÍÂÙËÏÓËËÖÏÖÒÁÕÔ
 ÖØÕáÄÔÚÇÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÙßÔÕÒÏÑÂÝÇÐÃÇÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔ
ÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝËÖÚËÓÈØÃÕß

Ολο ÑÇÏ ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃ
ÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÙÚÎØÃàÕßÔÚÕËÒËÆÛËØÕ
ËÓÖÄØÏÕÄÙÕËÔÚËÃÔÕÔÚÇÏÕÏÇÔÎÙßÞÃËÝÍÏÇÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ßÖÄÚÕÈ¦ØÕÝÚÜÔËÓÖÕØÏÑ×ÔÖÕÒÁÓÜÔÖÕßÁÞËÏÑÎØÆÐËÏÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÎÊÎÓÕÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕßÑÏÔËÃÚÇÏ
ÙËÞÇÓÎÒÄÚËØÇÖÕÙÕÙÚ¦ÍËÍÕÔÄÝ
ÖÕßÛÇÖØÁÖËÏÔÇÖØÕÈÒÎÓÇÚÃàËÏÚÕÔ
ËßÑÄ©ÃÑÕËÔÄÉËÏÚÜÔÖØÕËÊØÏÑ×Ô
ËÑÒÕÍ×ÔÙÚÏÝ©ÖÜÝÖØÕÑÆÖÚËÏ
ÇÖÄÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÇÔÕÏ§)*5L^Z>HSS:[YLL[
1V\YUHSÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÖØÕÈÒÎÓÇÚÃàÕÔÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÖÕßËÌÇØÓÄàËÏÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕß§Ú¬ØÇÓÖÔÇÒßÚÏÑÄÚËØÇÚÕ ÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×Ô
¶ÖÕßÙßÓÓËÚËÃÞÇÔÙÚÎÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎ¶ÊÏÇÌÜÔÕÆÔÓËÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂ¬ØÇÓÖÇÖÄÚÕ ÙÚÏÝ
ÇØÞÁÝ¡ÇãÕßÑËÃÔÕÏÖÕßËÍÑØÃÔÕßÔ

ÚÕßÝÞËÏØÏÙÓÕÆÝ¬ØÇÓÖÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÒÆÖÚÕßÔÚÕ ÚÜÔËØÜÚÎÛÁÔÚÜÔÇÖÄÚÕ ÖÕßËÃÞËÑÇÚÇÍØÇÌËÃÙÚÏÝÇØÞÁÝ¡ÇãÕß¡ËÍÇÒÆÚËØÎ
ËÔÚÆÖÜÙÎÖØÕÑÇÒËÃÄÚÏÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÖÕßÚ¦ÙÙÕÔÚÇÏßÖÁØÚÕßËÒËÆÛËØÕßËÓÖÕØÃÕßÌÛ¦ÔÕßÔÚÕ ÇÖÄ
ÚÕ ÖÕßÃÙÞßËÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÎÔ
ËÑÒÕÍÂÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÙÚÎÔ
ÖØÕËÊØÃÇÚÜÔÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕ
ÚÕßßÔÕÒÏÑ¦ÚÕÖÕÙÕÙÚÄÊÎÓÕÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÕß§Ú¬ØÇÓÖÁÞËÏÓËÏÜÛËÃÇÖÄÚÕ ÚÕÔÕÆÒÏÕÙÚÕ 
ÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÁØËßÔÇÖÕß
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÇÖÄÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÕß²¦ØÈÇØÔÚÚÕßÏÑ¦ÍÕß
ÚÕÏËÛÔÁÝ§ÕÓÏÙÓÇÚÏÑÄ¬ÇÓËÃÕÑÇÏ
ÚÎÔ©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÙÚÎÕÙÚ×ÔÎÁÊËÏÐËÖÜÝÕÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÜÔ
ÊÇÙÓ×ÔÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕß
ËÃÔÇÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝÙÚÏÝÖÇØ¦
ÙÚÎÔ ÃÔÇÂ¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÄÖÜÝßÖÕÙÚÎØÃàËÏÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎ

Η σημερινή ÊÎÓÕÖØÇÙÃÇËÚÕÆÝ
ÍËØÓÇÔÏÑÕÆÕÓÕÒÄÍÕßÛÇÊ×ÙËÏ
ÓÏÇ ËÏÑÄÔÇ ÚÕß ÑÒÃÓÇÚÕÝ ÙÚÏÝ
ÇÍÕØÁÝÑÇÏÚÎÝÇÖÕÙÚØÕÌÂÝÚÕß
ËÖËÔÊßÚÏÑÕÆÑÏÔÊÆÔÕßÖÕßËÖÏÑØÇÚËÃÑÇÛ×ÝÖØÕÙÌÁØËÏÓÎÊËÔÏÑÄËÖÏÚÄÑÏÕÓÁÞØÏÚÕÔÆÍÕßÙÚÕ
ÚÕßÖÕßËÃÔÇÏÎÎÓËØÕÓÎÔÃÇÒÂÐËÜÝ ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔ
ÚËÒËßÚÇÃÜÔÓÎÔ×ÔÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÁÞÕßÔÑÇÚÇÌÆÍËÏÙÚÏÝÇÍÕØÁÝ
ÑØÇÚÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÚÜÔÑÇÏ
ÚÎÝßØ×ÖÎÝËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝÖÕßÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃ
ÇÖÄÚÕßÝËÓÖÕØÏÑÕÆÝÖÕÒÁÓÕßÝ
ÚÕßÖØÕÁÊØÕß¬ØÇÓÖÑÇÏÚÕÔÑÃÔÊßÔÕËÔÄÝÙÑÒÎØÕÆ)YL_P[
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ
)SVVTILYNÕÏÇÖÕÊÄÙËÏÝÙËÑØÇÚÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇÚØÏÙÊÕÒÇØÃÜÔ
ËÃÔÇÏÂÊÎÇØÔÎÚÏÑÁÝÑÄÓÎÑÇÏ

ÚÕÑÄÙÚÕÝÊÇÔËÏÙÓÕÆÚÎÝØÒÇÔÊÃÇÝÚÎÝÕØÚÕÍÇÒÃÇÝÑÇÏÚÎÝ
ÙÖÇÔÃÇÝÙËÈ¦ÛÕÝÊËÑÇËÚÃÇÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙÂÓËØÇÙÚÕÓÎÊÁÔÑÇÛ×Ý
ÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÇÔÇàÎÚÕÆÔÇÑÄÓÇ
ÑÇÏËÑËÃÑÇÚÇÌÆÍÏÕ
ØÕÊËÑÇËÚÃÇÝÕÏËÖËÔÊßÚÁÝ
ÂÚÇÔËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑÕÃÔÇËÖËÔÊÆÙÕßÔÙÚÏÝÞ×ØËÝÇßÚÁÝÒÄÍÜÚÎÝ
ÑØÃÙÎÝÊÎÓÄÙÏÕßÞØÁÕßÝÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÔÑÇÏÙÂÓËØÇÎÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÁÞËÏÖÒÎÍËÃÇÖÄ
ÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÙÓÕÆ
ÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝÑÇÏÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂ
ÖËÏÛÇØÞÃÇÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÑÇÛÎÙßÞ¦àÕßÔÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝ
¬Õ ËØÕÒÃÔÕ ÙÚÕÞËÆËÏ ÙÚÎÔ
¦ÔÚÒÎÙÎÊÏÙËßØ×ÇÖÄÚÎÔÁÑÊÕÙÎÚÕßËÚÕÆÝÕÓÕÒÄÍÕß²ÛËÝ

ΑΡ

Στην έκδοση 30ετούς ομολόγου με μηδενικό επιτόκιο προχωρεί η Γερμανία

Το Βερολίνο³TÉÖÉ{³iÒ³Üii¸Ù{ÉÈ¨ÑÌ³iÓ~Ùi³È´ÆÉ³ÖØ
ÐÜÌoÈÚÉØV{ÑÙÌÉ{Ø³Ñ´ÆÉ³ÊVÆÉ³Ê~Ñ{lÉ³Ê~¨Ñ³{~ÒÐÌÜoÑ³iØ
É¨ÐÑËÑØ~{ÊÚi~Ñ³wÆdVwÆV®~Ñ{wÆVÑ³Ë³{TÑ

Κίνα: χαμηλή επίδοση της βιομηχανικής παραγωγής
Ανησυχητικά ÙÎÓ¦ÊÏÇ ËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÎÑÏÔËàÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÛ×ÝÚÕÔÕÆÒÏÕÎÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂÙÚÎÊËÆÚËØÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÙÎÓËÃÜÙËÚÎÞÇÓÎÒÄÚËØÎÇÆÐÎÙÎÚÜÔ
ÚËÒËßÚÇÃÜÔÙÞËÊÄÔËÚ×Ô
ËÐÁÒÏÐÎÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ÚÎÔÇÏÙÛÎÚÂÓËÃÜÙÎÚÎÝàÂÚÎÙÎÝÍÏÇÑÏÔËàÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÑÇÛ×ÝÖÇØÇÚËÃÔËÚÇÏÕËÓÖÕØÏÑÄÝÖÄÒËÓÕÝ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕËÑÃÔÕÑÇÏÙÚÎÔ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔØÄÑËÏÚÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÍÏÇÇÆÐÎÙÎ ÖÕß
ËÃÔÇÏÎÞÇÓÎÒÄÚËØÎÇÖÄÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÞÇÓÎÒÄÚËØÎÇÖÄÇßÚÂÑÇÚ¦ 
ÚÕßÕßÔÃÕß
ÏÊÏÑÄÚËØÇÎÖÇØÇÍÜÍÂÞ¦ÒßÈÇÓËÏ×ÛÎÑËÍÏÇÊËÆÚËØÕÙßÔÇÖÚÄÓÂÔÇËÔ×ÎÖÇØÇÍÜÍÂ
ÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇ
ÓËÏ×ÔËÚÇÏÓËÊÏÉÂÌÏÇÖÕÙÕÙÚ¦
ÖÏÈØÇÊÆÔÛÎÑË¦ÒÒÜÙÚËÎÇÆÐÎÙÎÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝßÉÎÒÂÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÖÕß
ÖËØÏÕØÃÙÚÎÑËÙÚÕ ËÔ×Î
ÖÇØÇÍÜÍÂËÔÁØÍËÏÇÝÙÎÓËÃÜÙË
ÕØÏÇÑÂÇÆÐÎÙÎÑÇÚ¦ ¬Õ
ÃÊÏÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇ¦ÒÒÜÙÚËÕÏÒÏÇÔÏÑÁÝÖÜÒÂÙËÏÝÙÚÎÔ

ÃÔÇÙÎÓËÃÜÙÇÔÇÆÐÎÙÎ 
ÚÎÞÇÓÎÒÄÚËØÎÇÖÄÚÕÔÖØÃÒÏÕ
ÇÆÐÎÙÎÇßÚÂßÖÕÒËÃÖËÚÇÏÖ¦ÔÚÜÝÇÖÄÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÑÇÛ×Ý
ÕÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÃÇÔÇÒßÚÁÝÖØÕÁÈÒËÖÇÔÖÜÝÕÏÒÏÇÔÏÑÁÝÖÜÒÂÙËÏÝÛÇÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÔÑÇÚ¦ 
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝ ÃÔÇÝÞØËÏ¦àËÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÎÙÚÂØÏÐÎ
ËÖËÏÊÂÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇÙßÍÑßØÃÇ
ËÃÔÇÏÙÇÌ×ÝÇØÔÎÚÏÑÂ®ÙÞÕÒÃÇÙËÙÚÕ9L\[LYZÕ¦ØÏ²ÕßÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝ4HJX\HYPL.YV\WÙÚÕ
²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑ©ÃÊÏÕÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÖØÕÈÒÁÖËÏÖÜÝÙÚÇÚÁÒÎ
ÚÕßÁÚÕßÝÚÕËÑÃÔÕÛÇÇÔÇÍÑÇÙÚËÃÔÇÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÓÁÚØÇÙÚÂØÏÐÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
¬Õ ËÑÃÔÕ ËßËÒÖÏÙÚÕÆÙË
ÖÜÝÛÇÙÚÇÛËØÕÖÕÏÕÆÙÇÔÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÕÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÙËÁØÍÇßÖÕÊÕÓÂÝ
©ÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÙËßÖÕÊÕÓÁÝ
ÇßÐÂÛÎÑÇÔÄÓÜÝÓÄÒÏÝÑÇÚ¦
 ÓÁÙÇÙÚÕßÝÖØ×ÚÕßÝËÖÚ¦
ÓÂÔËÝÚÕßÁÚÕßÝÇÆÐÎÙÎÂÚÇÔ
ËÔÕÒÃÍÕÏÝÇÖÕÍÕÎÚËßÚÏÑÂÓÕÒÕÔÄÚÏÕÏÚÕÖÏÑÁÝÇØÞÁÝÚÜÔÖËØÏÌËØËÏ×ÔÚÎÝÞ×ØÇÝËÐÁÊÜÙÇÔ
ØËÑÄØÕÓÕÒÄÍÜÔÚÕÃÊÏÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÍÏÇÔÇÞØÎÓÇÚÕ-

ÊÕÚÂÙÕßÔÁØÍÇßÖÕÊÕÓÂÝ¬Õ
ËÑÃÔÕÖØÕÙÁÈÒËÖËËÖÃÙÎÝÙÚÏÝ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÙËÇÑÃÔÎÚÇÖÕßÚÕÔ
ÕÆÒÏÕÙÎÓËÃÜÙÇÔÇÆÐÎÙÎ 
ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎ
ÖËØÃÕÊÕÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÁÚÕßÝ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÞÇÓÎÒÄÚËØÕÇÖÄÚÕ 
ÚÕßÕßÔÃÕßËÔ×ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÊËÔ
ÁÞËÏËÑÒËÃÉËÏÑÇÏÕÑÃÔÊßÔÕÝÚÎÝ
ÌÕÆÙÑÇÝ®ÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÇÑÏÔÂÚÜÔ¬ÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÓÂÔÇÚÕ
ÑÏÔËàÏÑÄßÖÕßØÍËÃÕÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝ
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÎÞ×ØÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÑÇÚÇÈ¦ÒËÏ¦ÕÑÔËÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝ®ÍÏÇÔÇËÖÏÚÆÞËÏÚÕÔÙÚÄÞÕÖÕßÁÞËÏÛÁÙËÏÍÏÇÚÎÔ¦ÔÕÊÕ
ÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ
ÑÇÚ¦ ÁÜÝ ÓÁÙÇÙÚÕ
ÚØÁÞÕÔÁÚÕÝ
ÑÏÔËàÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÖÕÛËØÓÇÃÔËÚÇÏÓËÚÕÔØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÔÇÇÍÍÃàËÏÚÇÞÇÓÎÒÄÚËØÇËÖÃÖËÊÇÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔ
ËÚ×Ô¬ÕÊËÆÚËØÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß
ÁÚÕßÝÇßÐÂÛÎÑËÑÇÚ¦ ËÔ×
ÎËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎ
ÑÒÕÔÃàËÚÇÏÔÎÙßÞÎÚÏÑÂÁÔÊËÏÐÎÇÖÕÚËÒËÃ¦ÒÒÜÙÚËÎÖËØÇÏÚÁØÜËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÕßÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÏÑÕÆÚÕÓÁÇ

ÕÏÇÖÕÊÄÙËÏÝÙÚÇËÚÂËÚÂÑÇÏ
ËÚÂÑØÇÚÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÑÏÔÂÛÎÑÇÔÙÚÕ  
ÑÇÏ  ÇÔÚÏÙÚÕÃÞÜÝ
ÇØÇÊÄÐÜÝÎËØÓÇÔÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÇÖØÄÛßØÇÆÌËÙÎÝÓËÚ¦ÚÎÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙÎÙÚÕÏÞËÃÜÔ
ÖÕßÁÊËÏÐÇÔÖÜÝÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇßÖÕÞ×ØÎÙËÑÇÚ¦ 
ÑÇÚ¦ÚÕÈqÚØÃÓÎÔÕÚÕß ±ÖÄ
ÇßÚÁÝÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝÓËÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÚÎÝÏÙÞßØÄÚËØÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÔÇÖÒÂÚÚÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÕßÝËÓÖÕØÏÑÕÆÝÖÕÒÁÓÕßÝ
ÚÕß¬ØÇÓÖÚÕËØÕÒÃÔÕÊÁÞËÚÇÏ
ÖÏÁÙËÏÝÍÏÇÔÇÒ¦ÈËÏÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ¦ÓÁÚØÇÙÚÂØÏÐÎÝÊÎÒÇÊÂÔÇ
ÇßÐÂÙËÏÚÏÝÊÎÓÄÙÏËÝÊÇÖ¦ÔËÝ©ÆÚËÇßÚÄÄÓÜÝÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÖÚÕËÃ
ÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÊÏÄÚÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÎ ¬ËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÔÇÞÇÒÇ-

Ø×ÙËÏÖËØÇÏÚÁØÜÚÎÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÙÚÎÔßØÜà×ÔÎ
ÔÚÕÆÚÕÏÝÎ7PTJVÊÏÇÚÎØËÃ
ËÖÏÌßÒ¦ÐËÏÝÍÏÇÚÕØ¦ÒÏÙÚÏÝÚÏÓÁÝ
ÚÜÔÕÓÕÒÄÍÜÔÖÕßÕÊÎÍÕÆÔÙË
ÇØÔÎÚÏÑÄÖØÄÙÎÓÕÚÏÝÇÖÕÊÄÙËÏÝ
ÚÕßÝÇØ¦ÚÎÔËßØÆÚËØÎÊÏ¦ÛËÙÎÚÜÔËÖËÔÊßÚ×ÔÔÇËÖÜÓÏÙÚÕÆÔ
Ñ¦ÖÕÏÕÑÄÙÚÕÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÊÏÇÌßÒ¦ÐÕßÔÚÇÑËÌ¦ÒÇÏ¦ÚÕßÝÕ
ËÖËÔÊßÚÏÑÄÝÑÕÒÕÙÙÄÝÓËÃÜÙËÁÜÝ
ÁÔÇÔÈÇÛÓÄÚÎÔÁÑÛËÙÂÚÕßÙËÇßÚÄÚÕØ¦ÒÏ¬Õ7PTJV0UJVTL-\UK
ÓËËÔËØÍÎÚÏÑÄÊÏÙÊÕÒËÃÞË
ÞÇÓÎÒÄÚËØËÝÇÖÕÊÄÙËÏÝÙËÙÞÁÙÎÓËÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÑÇÛ×ÝÚÎØËÃ
ËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑÂÙÚ¦ÙÎÇÌÕÆÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÓÏÇßÖÕÚßÖ×ÊÎÝËÓÖÕØÏÑÂ
ÙßÓÌÜÔÃÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÑÇÏ
ÙÚÎÔ ÃÔÇÓÖÕØËÃÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙË
ÇÖÄÚÕÓÎ¦ÔÕÊÕÚÜÔÇÖÕÊÄÙËÜÔ®

Real Estate
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 2019

«Φούσκα» στις τιμές
των ακινήτων απειλεί
Καναδά και Νέα Ζηλανδία
Υγιής η ελληνική κτηματαγορά, σύμφωνα με το Bloomberg
Καναδάς και Νέα Ζηλανδία είναι οι
δύο οικονομίες που είναι περισσότερο ευάλωτες σε «φούσκα» στην
αγορά ακινήτων, σύμφωνα με μελέτη του Bloomberg Economics.
Αυστραλία, Νορβηγία, Σουηδία και
Βρετανία εμφανίζουν επίσης σημαντικές αδυναμίες στην αγορά κατοικιών τους και μάλιστα σε μια
εποχή κατά την οποία ο εμπορικός
πόλεμος και η επιβράδυνση της Κίνας ενισχύουν την απειλή ύφεσης
στις ΗΠΑ και σημαντικής επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας,
ιδίως αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση
του προστατευτισμού. Αντιθέτως,
η ελληνική αγορά κατοικίας βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση, καθώς κανένας από τους τέσσερις βασικούς δείκτες του Bloomberg Economics για την Ελλάδα δεν
είναι κόκκινος.
Θέλοντας να φτιάξει σύνολο δεικτών που να αναδεικνύουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι
βασικές αγορές κατοικίας στον κόσμο, ο οικονομολόγος Νιράζ Σαχ
του Bloomberg Economics βασίστηκε σε τέσσερα βασικά μέτρα:
αναλογία τιμών προς ενοίκια, αναλογία τιμών προς εισόδημα, μεταβολή πραγματικών τιμών (όταν δηλαδή έχει υπολογιστεί και ο πληθωρισμός) και στεγαστικά δάνεια
ως ποσοστό του ΑΕΠ. Με βάση αυτά
τα μέτρα, η αγορά κατοικίας σε Καναδά και σε Νέα Ζηλανδία φαίνεται
πως δεν είναι βιώσιμη καθώς από
το 2015 και μετά οι τιμές αγοράς
αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα από
τα ενοίκια και από τα εισοδήματα.
Στον Καναδά η μέση τιμή κατοικίας
έχει αυξηθεί από το 2015 μέχρι σήμερα κατά 55,3% περισσότερο από

το μέσο εισόδημα. Στην περίπτωση
της Νέας Ζηλανδίας η αύξηση ανέρχεται στο 56,8%. Η τιμή των κατοικιών έχει αυξηθεί κατά μέσον όρο
κατά 24,1% στον Καναδά και κατά
21,9% στη Νέα Ζηλανδία. Γεγονός
που σημαίνει ότι και στις δύο χώρες
οι τιμές των κατοικιών αυξάνονται
πολύ ταχύτερα από τα εισοδήματα
και συνεπώς οι δύο αυτές αγορές,
οι δανειολήπτες και οι τράπεζες θα
υποφέρουν σε περίπτωση σημαντικής διόρθωσης των τιμών, που
θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια







Στρεβλώσεις στην αγορά παρατηρούνται σε
Αυστραλία, Νορβηγία,
Σουηδία και Βρετανία.
πιθανή επιβράδυνση της οικονομίας
τους. Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν ακόμη η Σουηδία, όπου η
μέση τιμή κατοικίας έχει αυξηθεί
κατά 45,7% περισσότερο από το μέσο εισόδημα, η Αυστραλία όπου η
αύξηση φτάνει το 35,7%, το Βέλγιο
με αύξηση 37,3% και η Βρετανία
με αύξηση 25%.
Στο σύνολό της η Ευρωζώνη παρουσιάζει σχετικά καλή εικόνα, καθώς η μέση τιμή κατοικίας έχει αυξηθεί κατά 8,6% ταχύτερα από το
μέσο εισόδημα από το 2015 μέχρι
σήμερα. Η πραγματική τιμή των
ακινήτων έχει αυξηθεί κατά 9,3%
το ίδιο διάστημα. Στην περίπτωση
της Γερμανίας όπου παρατηρείται
τα τελευταία χρόνια σημαντική αύξηση τιμών στα μεγάλα αστικά κέν-

τρα, το μοναδικό μέτρο του Bloomberg που εμφανίζεται κόκκινο είναι
οι πραγματικές τιμές που έχουν αυξηθεί κατά 19,7% την τελευταία τετραετία. Αυτό αντισταθμίζεται από
το γεγονός ότι το μέσο εισόδημα
στη Γερμανία έχει αυξηθεί την ίδια
περίοδο κατά 6% περισσότερο από
τη μέση τιμή αγοράς κατοικίας. Αντιθέτως, στη Γαλλία οι τιμές έχουν
αυξηθεί κατά 19,9% περισσότερο
από τα εισοδήματα. Στην Ελλάδα
το μέσο εισόδημα έχει αυξηθεί κατά
10,8% περισσότερο από τη μέση
τιμή από το 2015 μέχρι σήμερα, ενώ
η πραγματική τιμή των ακινήτων
έχει αυξηθεί μόλις κατά 0,5%. Ορισμένες χώρες έχουν ήδη λάβει μέτρα
περιορισμού των κινδύνων, με τον
Καναδά να φορολογεί την αγορά
κατοικίας από ξένους και τη Νέα
Ζηλανδία να έχει απαγορεύσει σε
ξένους υπηκόους να αγοράζουν κατοικίες ώστε να καταφέρει να περιορίσει την ταχεία άνοδο των τιμών,
ιδίως σε πόλεις όπως το Οκλαντ.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, για πάνω από
τα δύο τρίτα των χρηματοπιστωτικών κρίσεων που έχουν σημειωθεί
τα τελευταία πενήντα χρόνια είχε
προηγηθεί εκρηκτική άνοδος και
στη συνέχεια πτώση των τιμών κατοικιών. Ο λόγος που η αγορά κατοικίας επηρεάζει τόσο πολύ τη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα
είναι ότι μαζί με την οικοδομή αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι μιας
εθνικής οικονομίας, στην περίπτωση
της Ευρωζώνης και των ΗΠΑ συνεισφέρουν το ένα έκτο του ετήσιου
ΑΕΠ. Επιπλέον, τα στεγαστικά δάνεια που χορηγούν οι τράπεζες αποτελούν μεγάλο μέρος του ενεργητικού τους.

ΑΡΘΡΟ

Στο Μόντρεαλ και στις άλλες μεγαλουπόλεις του Καναδά η μέση τιμή κατοικίας έχει αυξηθεί από το 2015 μέχρι σήμε-

ρα κατά 55,3% περισσότερο από το μέσο εισόδημα.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ*

Η αταξία του Brexit
Η αβεβαιότητα εντός του Ηνωμένου
Βασιλείου είναι διάχυτη εξαιτίας
του επερχόμενου Brexit. Η καθοριστική ημερομηνία ξεκαθαρίσματος είναι η 31η Οκτωβρίου 2019
όπου εκεί θα επιβεβαιωθεί το κατά
πόσο η έξοδος του ΗΒ από την Ε.Ε.
θα γίνει με ή χωρίς συμφωνία. Είναι
ενδιαφέρον όμως πώς αντιδρά η
εντός του ΗΒ αγορά ακινήτων από
την εποχή του δημοψηφίσματος
και εντεύθεν.
Η αλήθεια είναι πως σε όλα τα
επίπεδα η αγορά έχει κινηθεί αρνητικά τόσο συνολικά όσο και
τμηματικά/ γεωγραφικά με μόνη
μικρή εξαίρεση την Ουαλία, η οποία







Για τουλάχιστον μια
πενταετία είναι μάλλον
απίθανο να έχουμε ενδιαφέρον από Άγγλους
για επενδύσεις στην χώρα μας.
κινήθηκε κάπως πιο παράλληλα
έως και ελαφρώς ανοδικά. Βασικοί
δείκτες αποδεικνύουν την αρνητική
πορεία της αγοράς. Φυσικά για να
είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, καμία
ανάλυση δεν μπορεί να απομονώσει
την πραγματική επίπτωση του Brexit στην πορεία της κτηματαγοράς,
καθώς υπάρχει σωρεία άλλων παραγόντων που επιδρούν παράλληλα
και βάζουν το λιθαράκι τους είτε
με αρνητικό ή με θετικό τρόπο. Είναι όμως γενικά παραδεκτό γεγονός
πως το Brexit συνεισφέρει στην
πρόκληση μεγάλης αβεβαιότητας

Το στοίχημα με την Αγγλία και εμάς είναι κατά πόσον είμαστε ικανοί να ελκύσουμε εταιρείες που θέλουν να μεταφέρουν την έδρα ή τα γραφεία τους εκτός ΗΒ. Εδώ είναι μια αγορά πολλά υποσχόμενη, στην οποία όμως φαίνεται πως
είμαστε ουραγοί.
και αυτή με τη σειρά της επενεργεί
με διαφορετικό τρόπο προς διάφορες κατευθύνσεις και κατηγορίες
ατόμων.
Ιστορικά η αγορά στο ΗΒ είναι
πιο δραστήρια κατά τους μήνες
μεταξύ Απριλίου και Αυγούστου.
Αυτό εξακολούθησε να ισχύει ως
τροχιοδεικτική πορεία συναλλαγών.
Είχε δηλαδή παρόμοιο αποτύπωμα.
Παρόλα αυτά οι συναλλαγές ήταν
κατά 16,5% μειωμένες σε αριθμό
από τον Ιούνιο του 2018 στον Ιούνιο
του 2019. Αν περιορίσουμε γεωγραφικά την ανάλυση εντός της

Αγγλίας μόνο, τότε η μείωση κατά
την ίδια περίοδο ανήλθε στο 24%
και αυτή είναι μια ουσιαστική μείωση αν αναλογιστεί κάποιος πως
η Αγγλία συνεισφέρει περίπου στο
75% - 85% του συνολικού όγκου
συναλλαγών σε ακίνητα στο ΗΒ.
Μια άλλη μέτρηση είναι η μέση
τιμή πώλησης κατοικιών. Ενώ στο
παρελθόν παρατηρείτο μια ανοδική
πορεία της μέσης τιμής μεταξύ
Απριλίου και Αυγούστου και κάπως
σταθεροποιημένη την υπόλοιπη
περίοδο του χρόνου, φέτος για πρώτη χρονιά εδώ και πάρα πολύ καιρό

παρατηρήθηκε πτωτική πορεία μεταξύ Αυγούστου και Μαρτίου του
2019 η πτώση άγγιξε το 2%. Αν
δούμε τον μέσο όρο ημερών μέχρι
να πουληθεί ένα ακίνητο, θα δούμε
πως αυτός εκτινάχθηκε στις 77 μέρες τον Ιανουάριο του 2019 ενώ
στον πάλαι ποτέ πιο ζεστό μήνα
συναλλαγών – τον Ιούλιο – ο μέσος
όρος ήταν και πάλι ψηλός στις 62
μέρες. Με άλλα λόγια οι αγοραστές
ήταν πιο επιφυλακτικοί να αγοράσουν και αυτό αποδίδεται στην
αβεβαιότητα του Brexit. Επίσης,
το γεγονός πως αποσύρθηκαν σχε-

δόν 895.000 ακίνητα από την αγορά
μέσα σε ένα χρόνο αποδεικνύει
πως και οι πωλητές δείχνουν να
είναι απογοητευμένοι από τις επιδόσεις και περιμένουν μια πιο ομαλή κατάσταση αγοράς με λιγότερη
αβεβαιότητα.
Οι ειδικοί φαίνεται να μην δίνουν
ξεκάθαρες συμβουλές περιοριζόμενοι στο να υποδεικνύουν πως ο
κάθε αγοραστής θα πρέπει να κρίνει
ανάλογα με τις ανάγκες του. Ότι
δηλαδή αν κάποιος σκοπεύει στο
να αγοράσει μια κατοικία για να
ζήσει μέσα σε αυτήν για περίοδο
πέραν των 5 χρόνων ίσως θα ήταν
καλά να αγοράσει.
Αν το βλέπει όμως βραχυπρόθεσμα τότε ίσως να μην είναι η
σωστή απόφαση καθώς οι τιμές
μάλλον θα πέσουν και άλλο. Και
είναι λογικά τα επιχειρήματα καθώς
ουδείς είναι σε θέση να γνωρίζει
σε τι κινήσεις θα προβεί η Τράπεζα
της Αγγλίας σε σχέση με τα επιτόκια
σε μια προσπάθεια συγκράτησης
φυγής κεφαλαίων και έλκυσης νέων, συγκράτησης της τιμής της
Στερλίνας, συγκράτησης των επενδύσεων κλπ. Είναι γεγονός πως
μια έξοδος του ΗΒ χωρίς συμφωνία
θα σύρει την χώρα σε αχαρτογράφητα νερά και θα είναι ενδιαφέρον
να δούμε πώς θα εξελιχθεί η σχέση
του υπόλοιπου πλανήτη με την χώρα αυτή.
Σε ό,τι αφορά την έλκυση αγοραστών ακίνητης περιουσίας από
το ΗΒ στη δική μας χώρα, η ένδειξη
είναι μάλλον δραστικά αρνητική.
Ιστορικά, όποτε ο μέσος Άγγλος
είχε να αποφασίσει κατά πόσον ο
ίδιος θα έπρεπε να ζήσει στο ενοίκιο
ή να αγοράσει δικό του σπίτι ή/
και η τιμή της Στερλίνας έναντι

του δικού μας νομίσματος ήταν τέτοια που θεωρούνταν αποτρεπτική
γι’ αυτόν, η αγορά κατοικίας εκτός
ΗΒ ήταν πολύ εκτός του δικού του
ραντάρ. Μια τέτοια κατάσταση
βιώνει και αυτή την περίοδο και
συνεπώς για τουλάχιστον μια πενταετία είναι μάλλον απίθανο να
έχουμε ενδιαφέρον από Άγγλους
για επενδύσεις στην χώρα μας.
Το στοίχημα με την Αγγλία και
εμάς είναι κατά πόσον είμαστε ικανοί να ελκύσουμε εταιρείες που
θέλουν να μεταφέρουν την έδρα
ή τα γραφεία τους εκτός ΗΒ. Εδώ
είναι μια αγορά πολλά υποσχόμενη,
στην οποία όμως φαίνεται πως είμαστε ουραγοί. Καλό θα ήταν να
δούμε τι δεν προσφέρουμε και πού
πάσχουμε γενικώς και να αναλάβουμε έντονη και άμεση δράση.
Το παράθυρο δράσης δεν είναι ούτε
πολύ μεγάλο, ούτε και θα μείνει
για πάντα ανοικτό. Αλλά αν κρίνουμε από τα πιο απλά, όπως το
να σου βγάζουν την πίστη σου για
να σου ανοίξουν ένα τραπεζικό λογαριασμό ή να κόβεται η τηλεφωνική γραμμή πέντε φορές για μια
συνομιλία στον αυτοκινητόδρομο
από Λευκωσία προς Λάρνακα και
δέκα φορές από Λευκωσία προς
Λεμεσό ή να μην έχεις καν σήμα
από το Πισσούρι μέχρι την Τίμη,
είναι δύσκολο να πείσεις έναν οργανισμό να έρθει επειδή ο ήλιος
είναι ωραίος, οι Λεμεσιανοί κτίζουν
πολυώροφα και ότι θα εγκαινιάσουμε την Πλατεία Ελευθερίας…
Άστε που δεν έχουμε και αεροπλάνα να τους φέρουμε…

O Ανδρέας Α. Ανδρέου, είναι MRICS
CEO, APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors
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Οι άγνωστες μυκηναϊκές Κυκλάδες
Ευρήματα από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, τη λατρεία, τα ταφικά έθιμα, στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας Τήνου
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³iÚÓiÌÈK¨ÓÚi~É¨{ÑÌmÆT¨Ì{ÑÐÈ~iÑÍ~ÌØÚÜ³ÌØ³Ò×Ø³iØåoËÑØ1Ó~ÜÑØ

Ρυτό ÉTÊÐÑ~¨{~É×ÑÜÊØÑÌ³i¨Ì³³Ñ ÒÂÈ0ÑooÉËÊ³ÑÜÈ³ÉÜÓØ
~ÉÖØ³ÉÜÉ³È¨o{~Ù

Μέσα από 150 αρχαία
αντικείμενα αλλά και
βίντεο σχηματίζεται ένα
συναρπαστικό αφήγημα.
ØÕÝÚÎÝ¬ÂÔÕßÑÇÚ¦ÚÏÝËØÍÇÙÃËÝ
ÊÏ¦ÔÕÏÐÎÝÊØÄÓÕßÖÕÚËÒËÃÁÔÇÔ
ÇÖÄÚÕßÝÚØËÏÝÍÔÜÙÚÕÆÝÚ¦ÌÕßÝ
ÇßÚÕÆÚÕßÚÆÖÕßÙÚÏÝ ßÑÒ¦ÊËÝ

ÙÚÎÓÕÔÇÊÏÑÂËÖÏÈËÈÇÏÜÓÁÔÎÓÁÞØÏÚ×ØÇÓßÑÎÔÇáÑÂÛÁÙÎÙÚÕÔÎÙÃ
¬ßÞÇÃÇÇÖÕÑÇÒÆÌÛÎÑËÇÖÄÚÕÔ
ÇËÃÓÔÎÙÚÕÏ×ØÍÕËÙÖÃÔÎÑÇÏÇÑÕÒÕßÛËÃÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÜÔÛÕÒÜÚ×ÔÚ¦ÌÜÔÚÎÝÎÖËÏØÜÚÏÑÂÝÒÒ¦ÊÇÝ!ÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÕÃÓËÖÒÕÆÙÏÇ
ÑÚËØÃÙÓÇÚÇÛËÜØËÃÚÇÏÄÚÏÇÔÂÑÕßÔ
ÙËÈÇÙÏÒËÃÝÂßÉÎÒÕÆÝÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÝÇØÏÙÚÕÑØ¦ÚËÝ®ÚÎÝËÖÕÞÂÝ
ÃÞËÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃÍÏÇÖÕÒÒÁÝ
ÚÇÌÁÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÓßÑÎÔÇáÑ¦

Το ΜουσείοΜαρμαροτεχνίας³i0Ê³È(Ü{³{³{~ÖÙ¨ÖÐÑ³Ø$ÐËÜÈ
(É{¨Ñ{Ø¨Ë~É³Ñ{³(Ö¨oV¸lTÜÐKÌ¨É{Ñ³iØ¨ÑØ
ÁÛÏÓÇÑÇÏÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÕßÈØÁÛÎÑÇÔÖÕÒÆÚÏÓÇÚÁÞÔËØÍÇÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÖØÕÙÌÕØÁÝÙßÍÍËÔ×Ô¡ÏÇËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÇÔÇÙÑÇÌÂÚÇËßØÂÓÇÚÇÚÎÝÕÖÕÃÇÝÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÕÑÕÏÔÄ
¡ÁÙÇÇÖÄÇØÞÇÃÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÇÒÒ¦ÑÇÏÈÃÔÚËÕÙÞÎÓÇÚÃàËÚÇÏ
ÁÔÇÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄÇÌÂÍÎÓÇÍÏÇ
ÚÎÙßÓÈÕÒÂÚÜÔ ßÑÒ¦ÊÜÔÙÚÕÔ
¡ßÑÎÔÇáÑÄÖÕÒÏÚÏÙÓÄÙÚÕÏÍÇÃÕ

ÚÓÕÙÌÇÏØÏÑÂÁÑÛËÙÎÓËÍÂÏÔÕßÝ
ÚÄÔÕßÝÕÒÄÍßØÇÚÇÐÏÊËÆËÏÚÕÔËÖÏÙÑÁÖÚÎÇÖÄÚÎ§¦ÐÕÚÎÂÒÕÚÎ
¡ÆÑÕÔÕÙÚÎÔ¦ØÕÚÎ¡ÂÒÕÚÎ
ÃÌÔÕÓÁÞØÏÚÎÂØÇÑÇÏÚÎÔ ÁÇ
ËÐÏ¦ÑÇÏÇØÏÙÚËØ¦ÚÎÝÊÏÇÊØÕÓÂÝ
ÚÕßÙÖ¦ÔÏÕßÓßÑÎÔÇáÑÕÆÚ¦ÌÕß
ÚÎÝÍÃÇÝÁÑÒÇÝÕÏÖØÕÛÂÑËÝÖÕß
ÛßÓÃàÕßÔ¦ÓÓÕÛÇÒ¦ÙÙÎÝÂÚÕÞ×ÓÇÚÎÝÇÔÇÙÑÇÌÂÝÖØÕÈ¦ÒÒÕßÔ
ËßØÂÓÇÚÇÚÇÕÖÕÃÇÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕßÔ
ÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÂàÜÂÚÜÔÇÔÛØ×-

¡ÕÔÇÊÏÑÄÁØÍÕÚÎÝÓßÑÎÔÇáÑÂÝ
ÓÏÑØÕÚËÞÔÃÇÝÛËÜØËÃÚÇÏÚÕÕÒÄÍÒßÌÕÑËÌ¦ÒÏÍËÔËÏÕÌÄØÕßÇÔÊØÏÑÂÝ
ÓÕØÌÂÝÇÖÄÖØ¦ÙÏÔÕÙÞÏÙÚÄÒÏÛÕÚÕßÕßÇÏÖ²ØÁÛÎÑËÙÚÎ
ØÄÚÚÇÚÎÝ§¦ÐÕßÖÄÚÕÃÊÏÕÔÎÙÃ
ÂØÛÇÔÙÚÎÔÁÑÛËÙÎÑÇÏÚÇÞØßÙ¦
ËÒ¦ÙÓÇÚÇÓËÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÖÇÏÊÏÑÂÝ
ÓÕØÌÂÝÇÖÄÚÕÔËÑØÕÚÇÌËÃÕ ÇÓÏÔÏÕÆØÕÙÇØÚ×ÔÚÇÔÙÚÇÙ¦ÈÇÔÇ
ËÃÚËÙßÔÏÙÚÕÆÙÇÔËÔÏÇÃÕÑÄÙÓÎÓÇ
ÍÏÇÚÕÓÁÚÜÖÕÂÚÕÙÚÂÛÕÝÑÇÏÓÇØÚßØÕÆÔßÉÎÒÂÑÕÏÔÜÔÏÑÂÛÁÙÎÚÎÝ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÚÕßÖÇÏÊÏÕÆÚÇÇØÏÙÚÕßØÍÂÓÇÚÇÚÕßÓßÑÎÔÇáÑÕÆÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÙÚÏÝ ßÑÒ¦ÊËÝÇÔÂÑÕßÔÑÇÏ
ÚÇàÜÄÓÕØÌÇËÏÊ×ÒÏÇÇÖÄÚÎ¢ßÒÇÑÜÖÂ¡ÂÒÕßÖÂÒÏÔÇÍßÔÇÏÑËÃÇËÏÊ×ÒÏÇÛØÎÔÜÊ×ÔÕÝÇØÞÁÝÕß
ÇÏÖ²ÇÖÄÚÎ§¦ÐÕÕÙÌØÇÍÏÊÄÒÏÛÕÝÚÕßÖØÃÍÑÏÖÇ®ÕÝÇÏÖ²
ÇÖÄÇÞ¦ÚÎÖÕßÇÖËÏÑÕÔÃàËÏÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÛßÙÃÇÝÖÄÚÏÝÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÁÝ
ÙÚÏÍÓÁÝÍÏÇÚÕÔËÖÏÙÑÁÖÚÎËÃÔÇÏÚÇ
ÚÇÓÖËÒ¦ÑÏÇÖ¦ÔÜÙÚÇÕÖÕÃÇÁÍØÇÌË
ÕËÙÖÃÔÎÝÚÏÝÖËØÏÍØÇÌÁÝÚÜÔ
ËßØÎÓ¦ÚÜÔÚÕßÙÚÎÔÇÔÇÙÑÇÌÂ
ÚÕßÚ¦ÌÕßÚÎÝÍÁÑÒÇÝ
¬ÎÔËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂËÖÏÓÁÒËÏÇÚÎÝ
ÁÑÛËÙÎÝÁÞËÏÎÇØÞÇÏÕÒÄÍÕÝÚÎÝ
ÌÕØËÃÇÝØÞÇÏÕÚÂÚÜÔ ßÑÒ¦ÊÜÔ
ÔÇÙÚÇÙÃÇÍÍËÒÕÖÕÆÒÕßÑÇÏÚÕÔ
ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÄÙÞËÊÏÇÙÓÄÕÏ!§ÃÑÕÝ
ØÇÚÙ¦ÔÕÝÑÇÏ§¦ÔÚÏÇ ÕÆÒÇÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕß©

Εργα του Φιλιππότη που προκάλεσαν το κατεστημένο της εποχής του

ÚÇÚÇÌÏÑ¦ÓÔÎÓËÃÇÚÕßq§ËÑØÕÚÇÌËÃÕßÖÕßÖËØÏÂÒÛÇÔÙÚÎÔÛÔÏÑÂÏÔÇÑÕÛÂÑÎ¡ÕßÙËÃÕÒËÐ¦ÔÊØÕßÕÆÚàÕßÚÕ Þ¦ØÎÙÚÎ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÕßÚÄÚËÊÏËßÛßÔÚÂ
ÎÓÂÚØÎÇÖÇÙÚ¦ÓÕßÓËÚÕÔÚÄÚËÊÂÓÇØÞÕÚÎÝÛÂÔÇÝÎÓÂÚØÎ
¡ÖÁÎÆÕÓÔÎÓËÃÇÕØÄÙÎÓÇÙÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÔËÕËÒÒÎÔÏÑÂÝÚÇÌÏÑÂÝ
ÍÒßÖÚÏÑÂÝÚÇÕÖÕÃÇÙßÔÊß¦àÕßÔ
ÚÎØËÇÒÏÙÚÏÑÂÇÖÄÊÕÙÎÓËÚÏÝÔËÕÑÒÇÙÏÑÁÝÇÔÇÌÕØÁÝÎÓËÏ×ÔËÚÇÏ
ÇÑÄÓÎÖÜÝ!©ØÕÓÇÔÚÏÑÄÝØËÇÒÏÙÓÄÝÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÊËÔÂØÛËÙË

Η έκθεση³ÈÛiÐi³¨ËÈ'{Ü{Ì³iÉ¨{ÜÑÐKÒÉ{ÑÈÚÉ³{~ÒÓ¨oÑV¨³ÐÓØÉÐÒ¨ÐÑ¨~Ñ{oÖ~Ñ{ÙÖÉ~ÐÑoÉËÑ
³Ñ×{~ÐiÐÉËÛÉÂ{ÒV³É~ÐÑoÉË³iØÉ{KÜi³{~ÊØÑ¨ËÑØÑ{ÐÒ³i

ΑΡΧΕΙΟ ΠΙΟΠ / ΕΒΕΛΥΝ ΦΩΣΚΟΛΟΥ

«Ο ρομαντικός ρεαλισμός του καλλιτέχνη δεν
ήρθε σε οριστική ρήξη
με την επίσημη τέχνη
του νεοκλασικισμού».

ΑΡΧΕΙΟ ΠΙΟΠ / ΕΒΕΛΥΝ ΦΩΣΚΟΛΟΥ

Η έκθεση ÍÏÇÚÕÔÎÓÂÚØÏÕ¢ÏÒÏÖÖÄÚÎ  ËÃÔÇÏÓÏÑØÂÑÇÏ
ËÔÚÇÍÓÁÔÎÙÚÎÓÄÔÏÓÎÙßÒÒÕÍÂÚÕß
¡ÕßÙËÃÕß¡ÇØÓÇØÕÚËÞÔÃÇÝÊ×
ÍÔÜØÃàÕßÓËÚÕÁØÍÕÚÕßÍÒÆÖÚÎ
ÖÕßÖØÕÑ¦ÒËÙËÚÕÔËÕÑÒÇÙÏÑÏÙÚÏÑÄÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕÚÎÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝ
ÚÄÙÕÓËÚÏÝËÒËÆÛËØËÝÊÏÇÑÕÙÓÎÚÏÑÁÝÙßÔÛÁÙËÏÝÚÕßÖÕßËÏÙÂÍÇÍËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÎÔËÕËÒÒÎÔÏÑÂÍÒßÖÚÏÑÂÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÄÙÕ
ÑÇÏÓËÚÎØËÇÒÏÙÚÏÑÂÇÖÄÊÕÙÎÚÜÔ
ÓÕØÌ×ÔÙÚÏÝÖØÕÚÕÓÁÝÑÇÏÙÚÇËÖÏÚÆÓÈÏÇÓÔÎÓËÃÇÚÕßØÍÇÚÕß¬ÂÔÏÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÁÞÕßÓËÊËÏÑÇÏÙË
ÊÎÓÄÙÏÕßÝÞ×ØÕßÝÚÎÝÛÂÔÇÝÕ
¡ÏÑØÄÝÉÇØ¦ÝÙÚÕ¦ÖÖËÏÕÕßÒÕÛØÇÆÙÚÎÝÇÖÁÔÇÔÚÏÇÖÄÚÕÇÔÇÛÎÔÇáÑÄÚ¦ÊÏÕÑÇ
ÖÏÈÒÎÚÏÑ¦ËÃÔÇÏÚÇËÑÓÇÍËÃÇ
ÚÎÝÇÔ¦ÍÒßÌÎÝÓÕØÌÂÝÚÕßÓÓÇÔÕßÂÒßÙÚØÇÚÃÕßÑÇÏÚÕßÇÍ¦ÒÓÇÚÕÝÚÎÝ¡ÇØÃÇÝ ÇÙÙÏÓ¦ÚÎÖÄ

ÕØÏÙÚÏÑÂØÂÐÎÓËÚÎÔËÖÃÙÎÓÎÚÁÞÔÎÚÕßÔËÕÑÒÇÙÏÑÏÙÓÕÆÔÕÏÐË
ÜÙÚÄÙÕÚÕÔÊØÄÓÕÍÏÇÓËÒÒÕÔÚÏÑÁÝÇÔÇàÎÚÂÙËÏÝÚÎÝÔËÕËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÍÒßÖÚÏÑÂÝÑÇÏ¦ÌÎÙËÇÐËÖÁØÇÙÚÕ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÓËÍ¦ÒÕßÑÇÏÇßÛËÔÚÏÑÕÆÚËÞÔÃÚÎÇÖÄÒßÚÇËÐÕÏÑËÏÜÓÁÔÕßÓËÚÎÌÆÙÎÑÇÏÓËÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÚÕßßÒÏÑÕÆÚÕß®
ÁÑÛËÙÎÇßÚÂÖÕßËÖÏÓËÒÂÛÎÑËÎßÛßÓÃÇ¡ÇßØÕÓÏÞ¦ÒÎ
ËÖÃÑÕßØÎÑÇÛÎÍÂÚØÏÇÚÕßÚÓÂÓÇÚÕÝÙÚÕØÃÇÝÑÇÏØÞÇÏÕÒÕÍÃÇÝÚÕß
 ÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎÔ¬×ÔÏÇÏÇÔÔÕßÊ¦ÑÎËÖÏÓËÒÂÚØÏÇÚÎÝ
ÛÔÏÑÂÝÏÔÇÑÕÛÂÑÎÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÑÇÏÇßÛËÔÚÏÑ¦ÁØÍÇÖØÕÚÕÓÁÝ
ÙËÓ¦ØÓÇØÕÑÇÏÍÆÉÕ ÇÏÕÏÊÆÕ
ËÑÛÁÙËÏÝÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕ¡ÇØÓÇØÕÚËÞÔÃÇÝÇÖÕÚËÒÕÆÔÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÄÙÜÔÓÖÕØËÃÔÇ
ÖËÚÆÞËÏÎÇÍÇÙÚÂÙÆÓÖØÇÐÎÚÕß
ÊÎÓÕÙÃÕßÓËÚÕÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇ
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Κυριακή 25 Αυγούστου 2019

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα
Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

25.8.19 -31.8.19
Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Μουσική βραδιά στον
Συνοικισμό Ασπρες
Στο πλαίσιο ³Ù¨Ñ³i¨{³Ê³³iØ

{³¨ÊØ(¨×Èo{~1ÉÐÒ³
³ÈÛÊÐÈ.³¨KÌÜÈÙ{¨oÑÉ³Ñ{ÐÈ{~ÊK¨ÑÙ{Ò³¨ÑÖÜ{³iØ
É~~ÜiËÑØåoËÈ.³ÈÜ{ÑÖ³.È{~{ÐÌ°¨ÉØ1ÑÑ¨È{Ñ³ÉË
ÐÈ{~Ì¨Ìo¨ÑÐÐÑÐÉ³ÈØÑËÜi
Ë~³¨ØVÑ¨ËÑÈ¨{Ò~È~Ñ{'ËÜ{ÛiÐi³¨ËÈΠέμπτη 29 Αυγούστου
ώρα 8:00 μ.μ.

ΥΠΟΒΟΛΕΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ

Του ΒΑΣΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

1940 | Πρόσωπα και Εικόνες. Κύπρος - Ελλάδα
Το βαρύ ³ËÐiÐÑÈÜÊ¨Ñ³

ÉoÒÜ(ÌÜÉÐ³KÐÌ³iØÉÜÉÈÚÉ¨ËÑØÑ³ÈÉ{Vo{Ñ¨³i×¨ÒV
³Ñ~È¨{Ñ~ÒT¨{~ÒViÓ~ÚÉitmÆ
J(¨ÌÑ~Ñ{ {~ÌÉØÖ¨Øw ÜÜÒÙÑuVÈ¨ÑoÐÑ³{ÉË³Ñ{³(Ü{³{³{~ÌÙ¨ÈÐÑ0¨ÒÉÇÑØÖ¨ÈÉ
ÈÉ¨oÑËÑÐÉ³i(¨ÉKÉËÑ³iØ ÜÜÒÙÑØ³iÖ¨~Ñ{³iÈ³Ê¨{Âi³È
4È¨oÉËÈ)i×{Ñ~ÊØ(Ü{³{~ÊØV0iÜÉ{~{{~Ñ{ iÐÓ¨iØ³iØ ÜÜÒÙÑØ~Ñ{³È¦x²x©vxnvx©©x
³iÉÈ~ËÑ Ó~ÚÉiÈÜÜÓoÉ{~Ñ{
Ñ³ÈÉ{³É~ÐÊ¨{Ño{Ñ³(ÌÜÉÐ
~Ñ{Ñ³ÉÜÉËÓÑ×Ì¨³{ÐÊØ³ÈØ
ÉÈÐÈØ~Ñ{ÑÈÐÈØÊ¨ÉØ³È
¶(Ño~ÐËÈ(ÜÓÐÈ0iÉ{ÐÓÜÉ{Ñ³iØÓ~ÚÉiØÓTÉ{iÑ³É¨ËÑ
ÈË {~Ê³ÑVÙ{ÉÈÚÖ³¨{Ñ&+º²º¦>
>>n__²~Ñ{³Ñ~ÉËÐÉÑÓo¨ÑÑ
Ù¨(Ó³¨Ø(ÑÑÜÈKËÈV{³¨{~ÌØV
ÑÑÜi¨³ÊØ~ÑÚioi³ÊØ³(ÑÉ{³ÊÐ{Ö¨È~Ñ{.³ÓÜ{ØÈÐ{ÊØV
{³¨{~ÌØÛ{Ò¨~É{ÑÓ~ÚÉiØÓØ´ÛÉ~ÉÐK¨ËÈΠολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας

Κύπρου, Φανερωμένης 86-90, Λευκωσία. Πληροφορίες τηλέφωνο 22128157,
www.boccf.org.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Two horn,
two rhythm

ΗΜΕΡΙΔΑ

Δώρος Λοΐζου:
Ο Μεγάλος Ελεύθερος
Η Ομάδα Πρωτοβουλίας×ËÜ~Ñ{

É~³{Ði³³iØËiiØ³ÈÛ¨ÈÎÇÈmlT¨Ì{ÑÐÉ³Ò³iÙÜ×ËÑ³È
Ù{¨oÑÉ{ ÐÉ¨ËÙÑo{Ñ³iÇÊ~Ñ{³
{i³{~ÌÓ¨o³È0i ÐÉ¨ËÙÑÚÑÈ³ËÉ{~Ñ{Ñ¨È{ÒÉ{iÙ¨Ñ¨ËÑ
{TÑiÜËÙÈV¨ÌÉÙ¨Ø$ÐËÜÈ'ËÜ
ÛiÐ³{~ÊØ{KÜ{ÚÊ~iØ.³¨KÌÜÈ~Ñ{
ÚÑTÑ{¨É³ËÉ{iåÚiÖÜÑÈÐÈ¨ÊV
ÑÙÉÜ×Ê³ÈÊ¨Ñ{i³Ê{Ñ³Û¨
ÎÇÈÚÑÐ{ÜÊÈ³¨³ÐÓ¨Ø{
ÙiÐ{o¨Ò×{wÈoo¨Ñ×ÉËØåÌ³ÜØ
È¨ÈÒ~iØVt³Ñ~Ò{{ÈÌÐ{ÇÑØÊ³ÑÒÚ¨{uw°Ú¨Ø
~Ñ{ ÜÉÈÚÉ¨ËÑ³iËii³ÈÛ¨È
ÎÇÈuV³ÑØÉ{ÇÓÜØtÛ¨Ø
ÎÇÈU$¨ÑÐÑ³{³ÊØVÙÉÜÌoØVåo{³ÊØuV{i³ÊØ~Ñ{~¨{³{~ÌØo³ÉTË-

Το τελευταίο ÐÈ{~ÌÖÜ³Èo³ÖÑÂ×Ë³ÑÒ¨iÒÈV
Ñ³ÉÜÉË³Ñ{ÑÌÙÖÉÈ³ÒVÓÑ~³¨ÑÐÒ~Ñ{
³¨ÑÐØVÐÉÉËiØo³ÖØÐÈ{~ÖØ³iØÈ¨{Ñ~ÊØ³ÇÑÇÐÈ{~ÊØ~iÊØV
³³Ñ³Ë ×¨Ñ{ÐËÙi
ÑÂÌ×V~ÜÑ¨ËV¦_n
>}>x>~³¨ÑÐÒ
~Ñ{Ò¨{.Ö¨È³¨ÑÐØ
0~ÈÑ¨³Ó³ÚÑÑ¨È{ÒÉ{|>ÅÅ©²>X>¦X©ÑÌ³
Ý_¦xR>©nH}Τεχνό-

ÑØ¨Ê³ØÑÈ¨ÊØt ËÐÑ{Ó¨ÑÑÌ
³ÚÒÑ³w $¨ÚÌÙÂi1¨i~ÉËÑ~Ñ{
1ÒÑ³Ø³iËii³ÈÛ¨ÈÎÇÈu {ioÊÉ{Ø³ÙÉÖ³É¨ÐÓ¨ØÚÑ
~ÒÈ~Ñ{{×{ÜÌÜo{³ÑØ {~ÜÑÎÙiØtÉ¨{~Ò{Ù{ÒÇ³Ñ³iØËiiØ~Ñ{
³iØ{i³{~ÊØ³ÈÛ¨ÈÎÇÈuVÉËÙÑØÑÜÒÇiØt.TÌÜ{ÑoÖ¨ÑÌ³i
{i³{~ÊiÚ{~Ê³ÈÛ¨ÈÎÇÈu~Ñ{
i¨ÈÌÚÉÐ{ØÑ³ÇiÑÑoÊVt1ÉÐÑ³{~ÓØ
¨ËÇÈÉØ~Ñ{ÉÐKÜiÐÑ³{~Ò¨ÌiÐÑ
³iËii³ÈÛ¨ÈÎÇÈuÉ³ÑÂÖ³ÙÖÐÉ¨ÚÑÑ~È³Ö{ÊÐÑ³Ñ³ÈÛ¨ÈÎÇÈ Παρασκευή, 30

πολις 20 (λεωφόρος Νικολάου Νικολαΐδη 18, Πάφος),
την Πέμπτη, 29 Αυγούστου
ώρα 8:30 μ.μ. Κρατήσεις
απαραίτητες στο 70002420
(μόνο τηλεφωνικώς).

Αυγούστου, ώρα 7:00 μ.μ., Πολιτιστικό
Κέντρο του Δήμου Στροβόλου, Αρχ. Κυπριανού 34, Στρόβολος. Η είσοδος για το
κοινό είναι ελεύθερη.

ΘΕΑΤΡΟ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Oποια μέρα δεν γελάμε…
Το Κέντρο Λόγου~Ñ{0ÉT0ÉTÙ¨ÌÐ{Ù{¨oÑÉ{³m

'É³{KÒÜå×ÊoiiØ ³ÈÉËt0(ÜÈÐ{³Ì)ÐËuV³iÉÐÉÌ 0ÚÓÐÑ³È×É³{Ö'É³{KÒÜå×ÊoiiØÉËÑ{³ÑÉÈ³¨ÒÉÜÑÑ¨ÑÐÖÚ{Ñ~Ñ{{~Ð{~ÓØ{³¨ËÉØ~Ñ{ÓTÉ{³Ë³ÜU t %{Ñ
ÐÓ¨ÑÙÉoÉÜÒÐÉu É~ÙÊÜiÚÑÉ¨{ÜÑÐKÒÉ{³iÓÑ¨ÂÊ
³iØÉ{ÊoiiÑÌ³×{ÜÌÜoV×{ÜÌ×~Ñ{Èoo¨Ñ×ÓÑ0Ë³
¨{³ÙÖÜÈ~Ñ{ÈÇÊ³iiÐÉÚÓÐÑ³iiÐÑËÑ³ÈÑ³ÉËÈ~Ñ{
³ÈoÓÜ³Ñ³i×{Ü×ËÑVKÑ{ÐÓi³ÑK{KÜËÑ³Ètå³ÉË
ÉËÑ{eu~Ñ{tå~¨ÓÐÉØuå~ÜÈÚÉË³ÙÉÖ³É¨ÐÓ¨ØÐÉÑ×ioÊÉ{ØÉÖÚÈÐ{³¨{.ÈÐÐÉ³ÓTÈUÛ¨Ë³Ñ~Ñ¨ËÙÈV
(ÒÐØ~Ñ¨ËÙiØV.³ÑÈ¨ËØÈ¨{Ò~ÈV,ÓÑÑÖ¨ÈV.³ÑÖ¨Ø
(ÑÈÜË~ÑØVÑ³É¨ËÑ~Ñ¨ËÙÈw(Ò~~ÈVÛÊÐi³¨Ñ,ÑÌÇÑV ÜÓi.×~ÜÓÈØV.~ÉÖi0{Ò~~Ñ~Ñ{=ÊÑ³ÇiKÑ{ÜÉËÈÑÜÜ{³ÉT{~ÊÙ{ÉÖÚÈiUÑ³É¨ËÑ~Ñ¨ËÙÈw(Ò~~È Κυριακή 1
Σεπτεμβρίου, ώρα 5:00, Μουσείο Το Πλουμιστό Ψωμί, Λεμεσός.
Κρατήσεις -Πληροφορίες: τηλ 99526772.

Αν Αργήσω, Κοιμήσου
Η θεατρική ÐÒÙÑ&x²/²_¦>¦Ã/v_>²_¦Ñ¨È{ÒÇÉ{Vo{Ñ¨³i×¨Ò³iÖ¨V³Ó¨otåÑ¨oÊV~{ÐÊÈu³È°~iÛÊÐÈVÉ~iÚÉËÑ ÈÑooÉÜËÑØ$È×¨ËÈ
Ñ¨Ò³Ñi¨Ù~ÉËÑTÑ¨ËÉ{oÓÜ{~Ñ{³{oÐÓØTÑÜÒ¨iØ~Ñ{³ÑÈ³ÌT¨ÑVÐÉ³¨ÌÈ~ÑÚÓÑØÐ¨ÉËÓÐÐÉÑ
Ñ¨ÜÒKÉ{wo{Ñ³Ë³T{ÖÐ¨ÐÑØÙ{ÙÒ~É{wÑÐÑØÙiÐ{È¨oÊÉ{É¨³iÐÑ³{~Ò~Ñ{ÑÐÑØKÒÜÉ{É~ÓÉ{Ø0ËoÈ¨V
Ò³ØVÉËÑ{ØiÑ¨Ò³ÑiÙËÉ{³{oÐÓØTÑÜÒ¨iØ³
ÚÉÑ³Ê~Ñ{³Ñ¨ÑÖ¨É{VÐÓÑÑÌ³oÓÜ{VÉÉÈTÒ¨{³ÉØÙ{ÑÙ¨ÐÓØVoÉÐÒ³ÉØoi³ÉËÑÉ¨³{ÐÌ¨o¨Ñ×ËÉØ¯~ËiiUÑ¨Ë
0ÇÑo{~{ÒgÒÈ(ÑËÇÈÑÜ×ÑKi³{~ÒU {~ÌÜÑØÛiÐi³¨ËÈV
(ÑÑo{³iØ=ÑÐÑ~ËÙiØV°³¨ÉÑÒ{ÈV³ÑØ³Ñ³ËÈVÑKÓÜÜÑÉÜÉ³ËÈV ÖÑ{Ü³{ÒÙÈV ÈÑooÉÜËÑ$È×¨ËÈV
Ñ¨Ë0ÇÑo{~{ÒgÒÈ Παραστάσεις Savino Rock Bar, Λάρνακα, στις 27, 28 Αυγούστου και Λεμεσό στο Θέατρο Ένα, στις 29
και 30 Αυγούστου. Τον Σεπτέμβριο η παράσταση θα ανέβει στη
Λευκωσία στο Θέατρο WhereHaus. Πληροφορίες: 4pointto@
gmail.com f: WhereHaus612

Η προηγούμενη ÑÐ{oÊØ~ÈKÓ¨ii ÛÈ
ÉËTÑÐÉVOÉ~ÉËii~ÈKÓ¨ii³ÑÑ¨ÑÐÑÜÊÈtÚÑÉÑËÙ¨ÈÉ³~¨Ò³ØuÑÚÈÐÌÑ³ÉVOÉËTÉÉÖÉ{Ñ~Ñ³Ñ¨oÊÉ{ÓÑ.Û$ 
³iØÉTÊØVOÙÉo¨ËÇÑÊ³Ñ³ËÙ{ÐÉ³
ÈÌÐÑ³Ì³È³¨ÑVOÓTTÒÉ{³ÐÖÈÜÑ{ÑO4È¨oÌØ${~Ð{~Ê³Ñ³Ì³É
ÐÉ³ÓÉ{³ÑÑoÖÐÉØåÜo~Ö×iØVÈÐÉ
ÑÌ×ÑÊ³ÈOÙ{~Ê³ÈÊ³iØtÌÜiØu~Ñ¨ÑÐÑÜËÑØVÒo³O³.Û$ ÉËTÉ~Ñ³Ñ¨oiÚÉË~Ñ{{
Ñ¨ÐÙ{Ì³i³ÉØo{Ñ×¨Üo{~ÖØÉÜÓoTÈØÉËTÑ
ÐÉ³Ñ×É¨ÚÉËÉ~Ò{ÑÈi¨ÉËÑ³ÈÈÈ¨oÉËÈOtåVÐÒÜ{³ÑjuVÐÉÉËTÑÇÉ{³Ñ×ËÙ{Ñ
³Ì³ÉVt)ËÑÐÉÑÌKÓ¨~³¨ÑuOÑ{ÉËTÑÐÉÑÌÜÈ³ÙË~{VÌ{×{ÙÇÐÓ{OÛ{Ì³{³Ñ
~ÑÇÒ³{Ñ³iØ{~Ð{~ÊØÜ{³{~ÊØÉ~ÉËiØ~È¨ËØ³iØÉ¨{ÌÙÈÉËÑ{ÈÜi¨ÈÐÉOw~Ñ{
{ØÂÓ¨É{o{ÑÌÉØÙÉ~ÑÉ³ËÉØÑ~ÌÐÑÑ×¤Ì³È
{È¨{ÇÑÓÜÑÑÇÖ¨Ñ~{ÉÓ~³É{Ñ³i
¨ËiOo{ÑÑoËÉ{¨ÚÈÈ¨oÌØÓÑØV~Ñ{
Ñ¨ÉÙÈÐÑ³ËÑØ³¨Ñ³{³{~³ÜÒÜÜØ
O0ÚÈÐÊÚi~Ño{Ñ³ËÐÉ{ÜÇÑÉÒÜ{×{ÙÖ~ÜÉØVÌ³ÑÑÌ³{Ø¨³ÉØ~{ÌÜÑØiÐÓ¨ÉØ³iØ
ÓÑØ~ÈKÓ¨iiØ~Ò³{Ù{ÒKÑÑo{Ñ~Ñ³Ò¨oiiÊ
tÐÉ³Ñ×¨ÒuÒÜ{³iØÈi¨ÉËÑØ×¨Üo{~
ÉÜÓoTV³È.Û$ ÙiÜÑÙÊOÓÑ³iÑ¨ÑÇÒÜiÙ{ÑÜÈ³{~ÖÚÓ¨ÈØVÙ{Ñ~~Ñ{¨ÑoÙÑËÜ{³{~ÉÂÉÜËÂÉVÙÉÓTÂÉ~ÑÚÑ¨ËÉ{
³{Ñ~¨{KØÈÓKiÐÉ³ÚÓÐÑÑÈ³ÌO Ñ{ÐÉ
ÊoÑ«ÌÜÉØ{TÉ³{~ÓØÈi¨ÉËÉØÉÐ{ÑÓÑ
ÈÉ¨o¨ÑÐÐÑ³ÉËÑ³ÈÈÈ¨oÉËÈ${~Ð{~VO
ÑÜÜ¤ÑÌ³iÒÜÜiÑ~ÖÐÉ³¨ÑÒÜ{o{Ñ³ÑÐÑ¨³Ö¨{Ñ³ÈÑÜÜÊÜ³È.Û$ «È~ÒÈ
ÉÜÓoTÈØÑÒ³i³È¨{³³¨Ñ×Ê×¨×ÈoÒÙÑ
T¨ÑOw³¨o³ÑØ~Ñ{³ÑÑÜoÖÂÖÜÑÌ
³ÈØÉÜÜiÑ¨ÒÙÉØÈKÍÙKÓ¨~Ø³ÈØÇÈoÌÙÉÈ×Ó¨É{OÙËØÌ³Ñ³ÈØÑÐ×{Ki³ÉË³Ñ{³Ñ³¨o{~ÌÙ{~ÑËÐÑ³iØ×¨~ÜÊØO
Ò³{ÙÉÓT~Ñ³ÑÜÒKÉ{~ÑÜÒVOÐ¨ÉË³.Û$ 
ÌT{ÐÌÑÇÉ{Ñ~ÌÐÑVÑÜÜÒ~Ñ{ÑÙÈÜÉÖÉ{ÑÙ³{~ÒOwÑÜÜÒ³0¨ÑÖÐÑåÜo~Ö×i
ÐÉÓTÉ{³{TÉ{É{O(¨ÓÉ{ÑÂÉ~ÑÚÑ¨Ë
³{ÈÐKÑËÉ{OÛ{Ì³{å³ÉO0ÑËÙ{Ñ~ÑÐÐÑ³Ñ
ÐÑØÓÜÉ{Ñ³¨ÑO {³¨Ó×ÈÑÌ³{ØÙ{Ñ~ÓØ³ÈØ{=ÑË{OÑÈ³ËÈÇÓÈO~{ÑËoÈÒÜ{³Ñ³ÌÐÑ³Ò³ÈØO0ÑoÑÜKÑ{ÐÓÑ
Ð{ÑÇÊÉÐi¨{~ÓØÑ¨{³É¨ÓØtÜÐÓÜÉ{ÉØuV
O³ÑÜÖÜÑo~³ÑÉÉ³È{Ñ~ÓØÜo³Ç{¨{³ÇÒ³ÇÈÜÉØ~Ñ{Ñ³Ó¨ÐÉØ³ÑÈ³×ÜÈÑ¨ËÉØVO³Ñ
ÐÈ~ÚÓ³ÑÜÓÐÉÉÂÈ{Ñ³{~ÊÑÐK¨ËÑÑÜÜ¤ÈKÈKÑÚÓ³ÑO0ÑÑ×Ñ{~ØÉÑÑÜÑÐKÒ³ÑÐÜÑÐÜÑÐÜÑÙiÐ~¨Ñ³ËÑVÐÜÑ
ÐÜÑÐÜÑ¨ÌÙØO ÈÓ³ÉÈÂiÜT³È Ë~ÈÖ³i³t ÚØu³iØÉ¨ÑÐÓiØÈ¨{Ñ~ÊØO.ÉiÐÑÐÓÑÜÑ{ÌÚÉÌ³{ÚÉ¨ÉËÉÑÈ³ÌÑÈÑo{³TÉ{¨{³ÊÑ¨{³É¨ÖÜÌoÈO
åÙÖÑ³Ò¨ÑÑÑ³{Üi×ÚÉË³KÉ~~ÉÓÜi
{Ñ³ÈÜÌoÈ³ÈV³iÉ~ÉÐÌÐÉiÐÑo{Ñ³ËÜÑ
O0i³{oÐÊÐÒÜ{³ÑÈÙÉÈÒ¨TÈÉ~ÉË³Ñ
.È¨{ÇÑË{~ÑÓ{ÐÉÜÌoÈËÑØÑÂ{¨ÌÉ~³
OåÈ³Ë³ÜÖÑ×{ÜÙÂÖÑ×³ÒÈ³i
~ÜÒiÖ³iO.³tÑ¨{³É¨ÌÜÌouO ³
ÐÉ³ÑÂÖVÓÑÓÑKÊÈ³Ñ³ÊÙÉ~Ñ~ÉËÉÈ¨{ÇÑÍ~Ò~Ñ³iÜÒ~{ÑOÑ{³'É³{KÒÜåÚi
³ÚÉ³ÊÚi~ÉÓÑÙ{ÉÖÚÈiVÈÌ³iÑ³É¨ËÑ
ÈÑooÉÜÒ³ÈO³ÌKÓKÑ{ÑØ~Ñ{{=ÑË{
ÑÓÐÉÑVÚÑ³ÒÜÜÑÇÑ³Ù{~Ì³ÈØÑooÓÜi1ÉÙ¨ÌÈÜOÒ³{ÉËTÉÂ{ËÉ{³itTÓiuw{Ø{ÒÇÉ³Ñ{OåÜÜÑoÊ×¨È¨ÒØ~Ñ{
³ Ú{~Ì1ÓÑ³¨ÌÈÛiÐÊ³¨iØ{oÒÙiØ
Ù{ÑÙÓTÉ³Ñ{³.³ÒÚi{KÑÚ{ÌVOÐÒÜÜÑÙ{~iÚÓ³ÑÑÌ³ioÉ{~ÊÑ³ÐÌ×Ñ{¨Ñ³iØÉ¨{ÌÙÈ
È³ÈÓÜÑTÉÑÙ{{~ÊÉ{³i¨³i~¨Ñ³{~Ê
~iÊOåÜÜ¤ÌT{~Ñ{T¨ËØ~Ò{ÉØÒ~Ñ¨ÉØÉ{ÜoÓØOå×ÊÉ{Ë³È³ÈÜÒT{³³iTÜÊ
~iÚÉ³ÈËÙ¨ÈÉ³ Ú{~ÌO'É³{KÒÜ
~Ñ{ Ú{~ÌÉtÓÉØÉ¨{Ó³É{ÉØuOÑ¨×Ì¨ÉØ~Ñ{ÉÖoÉÈ³ÉØÉÜËÇÈÐÉOå¨~É³Ò{ÑÐÉ
³ÐÑÍÐÈÙ{ÐÌ³ÈtÐÉ³ÑÐ³Ó¨ÈugÊÌØ
ÑÜÜ{ØÑ~ÑÜÖ³ÑÑ×¨ÌÑ¨Ñ³~i{~Ì
ÑÈÑ{ÐÌ³ÈÙÊÚÉ³ÒTÑÐÈ
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Των φουκαράδων ο παράς...

Σ

χεδόν ένα ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕËßØ×

ÛÇÊÏÇÛÁÙËÏÙßÔÚÜÞØÄÔÜ
Î ßÖØÏÇÑÂÎÓÕÑØÇÚÃÇÍÏÇ
ÚÎÔÇÍÕØ¦ÕÞÎÓ¦ÚÜÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÑÇÒÆÉËÏÇÔ¦ÍÑËÝÍÏÇÚÏÝ
ÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝÑØÇÚÏÑ×ÔÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÜÔÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÚÕßÖØÕÁÊØÕß
ÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ´ÔÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕËßØ×ÑÇÒ¦ÊÏÇÈ¦ÙÇÚËÁÔÇ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕËßØ×ËÔÚ¦ÐËÏÖ¦ÔÜÑ¦ÚÜÊËÔÛÇÚÇÞÇÒ¦ÙÕßÓË
ÍÏÇÓËØÏÑÁÝËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝ¡ÖÕØËÃÔÇÞØËÏÇÙÚÕÆÔÚÃÖÕÚËÑÕßÚÙÕÊÕÆÒÏÇÙÚÕØÕËÊØÏÑÄ
¡ÁÍÇØÕÂÔÇÖØÁÖËÏÔÇÚÇÚÙÕÔÚ¦ØËÏÚÕÑØ¦ÚÕÝÙÚÕÔÁÕÑÚÂØÏÕ
ÚÎÝÕßÒÂÝÒÁÖËÚËßÖ¦ØÞÕßÔ
ÇÔ¦ÍÑËÝÑÇÏÇßÚÁÝÖØÁÖËÏÔÇÏÑÇÔÕÖÕÏÎÛÕÆÔ
¬×ØÇÄÚÏÊËÔÁÞÕßÓËØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÇÑÄÓÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕ
ÚÎÝÖÒÕÆÙÏÇÝÇØÞÇÃÇÝÏÙÚÕØÃÇÝ
ÓÇÝËÃÔÇÏ¦ÒÒÎÑÕßÈÁÔÚÇÖÃÙÎÝ
ÚÕÄÚÏÊËÔÁÞÕßÓËÛÔÏÑÂÏÈÒÏÕÛÂÑÎÂÁÙÚÜ ßÖØÏÇÑÂÏÈÒÏÕ-

ÛÂÑÎÛËÓÇÚÕÌÆÒÇÑÇÚÎÝÖÔËßÓÇÚÏÑÂÝÏÙÚÕØÃÇÝÓÇÝËÃÔÇÏ¦ÒÒÕß
ÖÇÖ¦ßÇÍÍÁÒÏÕ¬ÕÄÚÏÊÏÕØÍÇÔ×ÔÕßÓËÚÇ ÆÖØÏÇ®ÓËÙÞËÊÄÔ
ÖÇØÄÓÕÏÕÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÑÇÏÚÕ
ÒÁÓËÑÇÏÏËÛÔÁÝ¢ËÙÚÏÈ¦ÒËÖÃÙÎÝÊËÔÁÞËÏÖÕÒÒÂÙÞÁÙÎÒÒ¦
ËÔÚ¦ÐËÏÔÇÚÕÊËÞÛ×ÄÚÏÇßÚ¦
ËÃÔÇÏÖÕÒßÚÁÒËÏÇÝÍÏÇÚÎÔÑÕßÒÚÕÆØÇÑÇÏÚÎÊÏÇÔÄÎÙÎÖÕßÊËÔ
ÁÞËÏ¦ÒÒÎÊÕßÒËÏ¦ÔÇÑ¦ÔËÏÖÇØ¦ÔÇÇÖÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÓË¦ÞØÎÙÚÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇ§ÇÚÕÊËÞÛ×ÑÇÏÔÇ
ÙÇÝÖÜÄÚÏÁÞÕßÔÑÇÏÊÃÑÏÕÄÙÕÏ
ÛËÜØÕÆÔÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÖËØÏÚÚÁÝ
ÖÕÒßÚÁÒËÏËÝÖÕßÊËÔËÃÔÇÏÚÎÝ
×ØÇÝÄÚÇÔÓ¦ÒÏÙÚÇÎÞ×ØÇÁÞËÏ
ÇÑÄÓÇËÔ×ÖÏÄÔÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝ
ÖØÕÑÒÂÙËÏÝÄÚÇÔÈ¦ÒÒËÚÇÏÑÇÏ
ÊÏÇÙÆØËÚÇÏÊÏËÛÔ×ÝÇÖÄÒÏÈËÒÒÕÍØÇÌÂÓÇÚÇÍÏÇÚ¦ÞÇÓÕßÊÂÛËÔ
ÙÞÁÙËÏÝÓËÚÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÕÒÏÍÇØÞ×Ô§ÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇËÃÔÇÏÖÕÒßÚÁÒËÏÇËÔÁÞÜÓËÔÞØËÃÇÔÑÆØÏÕÏ
Ú×ØÇ¦ÔÚÜÝÍÏÇÁÔÇÙÚØÇÚÏ-

ÜÚÏÑÄÓÕßÙËÃÕÑ¦ÚÏÛÇÑ¦ÔÕßÓË²ØÂÓÇÚÇÁÞÕßÓËÍÏÇÚÁÚÕÏËÝ
ËÛÔÕÌËÒËÃÝÊÕßÒËÏÁÝ¡ÇÙÚÎÔ
ÕØÍÂÓÕßÙËÃÇÊËÔÛÁÒËÚËÓÕßÙËÃÇÙÇÝÌÚÏ¦ÞÔÕßÓË¿ÚÏÑ¦ÓÕßÓËËÔÒ¦ÛÕÝÊÎÒÇÊÂ"®ßÍÍÔ×ÓÎ

Είναι πολλά τα
λεφτά για σίδερα,
και η Κυπριακή
Δημοκρατία δεν είναι
πλέον έφηβη, για
να θέλει να δείχνεται,
ούτε και ζηλόφθων
γειτόνισσα να
χουμίζεται…

ÇÒÒ¦ÁÞÕßÔÊÃÑÏÕÚÇÖÒ¦ÙÓÇÚÇ
ÊËÔËßÞÇØÏÙÚÏÄÓÇÙÚËÓËÚÃÖÕÚÇ
ÔÚ¦ÐËÏÚÕÊÁÞÕÓÇÏÚÇÓÕßÙËÃÇÑÇÏÕÏÈÏÈÒÏÕÛÂÑËÝËÃÔÇÏÉÏÒ¦ÍØ¦ÓÓÇÚÇÑÇÏÊËÔÚÇÞØËÏÇàÄÓÇÙÚË¦ØÇÚÕÁÔÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕ
ËßØ×ÖÇØ¦Ñ¦ÚÏÊËÔÇÐÃàËÏÔÇ
Ö¦ËÏËÑËÃ§ÇÌÚÏ¦ÐËÏÚÕÑØ¦ÚÕÝ
ÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÚÕßÔÇÙÚÇÛÕÆÓË
ÈØËÇÊËÒÌÁÙÚÇÖÄÊÏÇÓÇÝÑÇÏ
ÈÒÁÖÕßÓËØ×ÚÇÕÏ¦ÓËÙËÝÑÇÏ
ËÖÏÚÇÑÚÏÑÁÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÜÔÑØÇÚÏÑ×ÔÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÜÔ³ÙÞËÚÕÇÒÒ¦ÍÏÇÚÎÛËØÇÖËÃÇÚÕßÓÏÑØÕÆ
ÔÚ×ÔÎÓ¦ÝÖÂØËÑ¦ÖÕÏËÝÓÁØËÝ
ÜÝÕÒÏÚËÃÇÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙÕßÓËÄÚÏ
ÛÇÑÇÒÆÉÕßÓËÚÎÔÇÍÜÍÂÖÕß
ËÃÔÇÏÇÔÇÍÑÇÃÇÌÕÆÖØ×ÚÇÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÚÕ¦ÖÇÔÙÆÓÖÇÔ
ÁÈÇÏÇÖÏÛÇÔ×ÝÔÇÞØËÏ¦ÙÚÎÑË
ÔÇÊÕßÔÙÚÕ±ÖÕßØÍËÃÕ±ÍËÃÇÝÚÇ
ÑÕßÑÏ¦ÚÕßÝÑÇÏÑÇÒ¦ÁÑÇÔÇÔÇÒÒ¦ÄÞÏÑÇÏÔÇàÎÚÜÑØÇßÍ¦àÕßÓË
ÍÏÇÚÃÎÎÓÕÑØÇÚÃÇËÔÁÑßÉËÙË
ÙÕÈÇØÄÖØÄÈÒÎÓÇÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜ-

ÖÃàÕßÔÖÕÒÃÚËÝÚÕßÝ¯ËÔÚÎÖÇÒ¦ÓÎÑÇÏÕÆÚÜÈÕÂÙÜÓËÔÚÁÚÕÏÕÏ
ËÃÓÇÙÚËÒÒ¦ÛÁÒËÚËÔÇÖ¦ÓËÑÇÏ
ÖÏÕÖØÏÔ"ØÁÛÎÑËÔËÑØÂÖÕÒÃÚÏÝ
ÚÎÝ ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÙÚÇ
ÖÁØÏÐÚÕß§ÕÙÕÑÕÓËÃÕßËÓËÙÕÆ
Î ÞØÕÔÎ¡ÇØÕÆÒÇ ßØÏ¦ÑÕßÎ
ÕÖÕÃÇàÕÆÙËÓËÚÇÞÃÒÏÇÖØÕÈÒÂÓÇÚ¦ÚÎÝàÜÂÇÌÄØÎÚÕ¯ËÔÚ¦ÐËÏ
ÊËÔÖÕÒßÑÇÚ¦ÒÇÈÇÔÕÏ±ÖÎØËÙÃËÝ
ÕÏÔÜÔÏÑÂÝßÎÓËØÃÇÝÖÄÙÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏàËËÑËÃÔÎÑÇÏ
ÎÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÎÝÁÖÇÏØÔËÑÇÏÚÕ
ËßÚßÞ×ÝÖÕßÊËÔËÃÔÇÏ
ÔÇÚÕÒÁÍÇÓËÑÇÏÇÖÄÒßÚÎËÍÍÆÎÙÎÑÇÏÊËÔ¦ÔÕÏÐËØÕßÛÕÆÔÏËÔ
ÈØÁÛÎÑËÁÔÇÝßÖÕßØÍÄÝÁÔÇÝÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÝÉÎÒ¦ÏÙÚ¦ÓËÔÕÝÔÇ
ÖËÏÊßÕÑÕßÈÁÔÚËÝ§ÇÒÕÏÖÄÔ
ÖÕÆÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖ¦ËÏÚÕÁÔÇ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÖÇØ¦Ñ¦ÚÏÙËÁÔÇÔ
ËÌ»ÄÒÎÝÚÎÝÆÒÎÝÙÞËÊÏÇÙÓÄÚÜÔ
ßÖÎØËÙÏ×ÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝËßÎÓËØÃÇÝÑÇÏÇÝÓËÃÔÕßÔÕÏÑØÇÚÏÑÕÃÓÇÝ
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÓËÚÇÖÇÒÏ¦ÂÇÝ

ÈØÕÆÔËÌÛÎÔÄÚËØÇÒËÑÚØÏÑ¦
ßÈØÏÊÏÑ¦ÂÄÖÜÝÇÒÒÏ×ÝÚÇÒÁÔË
ÃÔÇÏÖÕÒÒ¦ÚÇÒËÌÚ¦ÍÏÇÙÃÊËØÇ
ÑÇÏÎ ßÖØÏÇÑÂÎÓÕÑØÇÚÃÇÊËÔ
ËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÁÌÎÈÎÍÏÇÔÇÛÁÒËÏ
ÔÇÊËÃÞÔËÚÇÏÕÆÚËÑÇÏàÎÒÄÌÛÜÔ
ÍËÏÚÄÔÏÙÙÇÔÇÞÕßÓÃàËÚÇÏ¯ÔÎÒÏÑÏ×ÛÎÑËÑÇÏÛÇÖØÁÖËÏÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÔÇÑÇÑÕÓÇÛÇÃÔËÏÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÎÝÚÇÇÍÇÖÎÓÁÔÇÚÎÝÖÇÏÊÏ¦
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÝÑÇÏÒÕÏÖÕÆÝÖÇØÇÚØËÞ¦ÓËÔÕßÝ ÇÏÇÝÇÌÂÙÕßÓË
ÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÚÇÓÕßÙËÃÇÑÇÏÚÏÝ
ÈÏÈÒÏÕÛÂÑËÝËÃÔÇÏÞÄÓÖÏÑÇÏÞÇÓÁÔÇÞØÂÓÇÚÇÚÕÊÁÞÕÓÇÏÇÒÒ¦
ÕÏÖÕÒÃÚËÝÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝËÃÔÇÏ
ÚÕÑËÌ¦ÒÇÏÄÚÎÝÑÇÏÄÙÕÇßÚÄÚÕ
ÑËÌ¦ÒÇÏÕÇÔÛËÃÛÇÌÁØÔËÏÑÏ¦ÒÒÕÑÇÏ¦ÒÒÕÑÇÏÓÖÕØËÃÑ¦ÖÕÏÇ
ÓÁØÇÔÇÓÎÔÖËÛÇÃÔËÏÕÑÄÙÓÕÝ
ÙÚÇÖØÕÇÆÒÏÇÚÜÔÔÕÙÕÑÕÓËÃÜÔ
ÖÕßÚÕÛÇËÃÔÇÏËÍÍÆÎÙÎÍÏÇ
ÓÏÇÑÇÒÂàÜÂÙËÙÚÏÍÓÁÝÇÚßÞÃÇÝ¿ÞÏÌÏÒÕÊ×ØÎÓÇÚÕßÑØ¦ÚÕßÝ
ÍÏÇÔÇÈÍÇÃÔËÏÇÖÄÚÎÔÁÔÔÕÏÇ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Κατανοώντας τον Ανδρέα Κάλβο
Ο Δημήτρης Αρβανιτάκης, επιστημονικός επιμελητής του συνόλου του έργου του ποιητή-λογίου, μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στην ΕΥΗ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ

Διαβάζοντας μαζί
το ελληνόγλωσσο και
το ιταλόγλωσσο έργο του,
αντιλαμβανόμαστε πόσο
μετακινούνται οι άξονες
αναφοράς και πόσο
διαφορετικά φωτίζεται
η λογοτεχνική
δημιουργία του
στην ελληνική γλώσσα.
©ÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝÚÜÔØÍÜÔ®
ÐÇÌÔÏ¦àËÚÇÏËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÑÇÛ×Ý
ÇÔÕÃÍÕÔÚÇÝÚÕÔÚÄÓÕÚÜÔÕÏÎÚÏ
Ñ×Ô®ÙßÔÇÔÚ¦ËÏÖØ×ÚÇÓÏÇÏÚÇÒÏÑÂ
ÚØÇÍÜÊÃÇÚÏÝÇÔÇãÊËÝ®ÑÇÏÑÇ
ÚÄÖÏÔÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÚÕßÖÕÏÂÓÇÚÇ
¡ÇÛÇÃÔËÏÄÓÜÝÄÚÏÕ ¦ÒÈÕÝÐË
ÑÃÔÎÙËÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÚÕßÖÕØËÃÇ
ÜÝÚØÇÍÏÑÄÝÖÕÏÎÚÂÝÍØ¦ÌÕÔÚÇÝ
ÙÚÎÔÏÚÇÒÏÑÂÍÒ×ÙÙÇÑÇÏÓÇàÃÙß
ÔËÏÊÎÚÕÖÕÏËÃÄÚÏßÖÂØÐËÖÕÒÆÖÏÕ
ÖÒÕÆÙÏÕÝ®!ßÖÂØÐËÖÕÒÆÖËØÏÙ
ÙÄÚËØÇÇÖÄÄÙÇÔÕÓÃàÇÓË
ËÔßÖ¦ØÞËÏÒÕÏÖÄÔÇÓÌÏÈÕ
ÒÃÇÄÚÏÊÏÇÈ¦àÕÔÚÇÝÓÇàÃÚÕËÒ
ÒÎÔÄÍÒÜÙÙÕÑÇÏÚÕÏÚÇÒÄÍÒÜÙÙÕ
ÁØÍÕÚÕßßÖËØÈÇÃÔÕÔÚÇÝÚÕÉËß
ÊÕÖØÄÈÒÎÓÇÚÜÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×Ô
ÍÒÜÙÙ×ÔÙÚÎÙßÔËÃÊÎÙÎÚÕß ¦Ò
ÈÕßÄÖÜÝÑÇÏÑ¦ÛËÇÔÛØ×ÖÕßÕÏ
ÁÔÔÕÏËÝÑÇÏÚÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÊËÔ
ÙÑÕÔÚ¦ÌÚÕßÔÙÚÕÁÔÊßÓ¦ÚÕßÝ
ÇÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÓÇÙÚËÖÄÙÕÓËÚÇÑÏ
ÔÕÆÔÚÇÏÕÏ¦ÐÕÔËÝÇÔÇÌÕØ¦ÝÑÇÏ
ÖÄÙÕÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÌÜÚÃàËÚÇÏÑÇÏ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

Φέτος ÁÑÒËÏÙÇÔÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÕÔ
Û¦ÔÇÚÕÚÕßÔÊØÁÇ ¦ÒÈÕß 
 ©ÏËÑÊÄÙËÏÝÚÕß¡ÕßÙËÃÕß
¡ÖËÔ¦ÑÎÞ¦ØÏÝÙÚÎÔÖØÜÚÕÈÕß
ÒÃÇÚÕßÍÍËÒÕßËÒÎÈÕØØÏ¦ÑÇÏ
ÚÎÞÕØÎÍÃÇÚÕß§ÚÃÔÕß¡ÇØÚÃÔÕß
ÇÖÄÚÕÁÜÝÙÂÓËØÇÁÞÕßÔËÑ
Ê×ÙËÏÓÁØÕÝÚÜÔÕÏÎÚÏÑ×Ô®ÚÇ
Ëà¦®ÑÇÏÚÎÊÃÚÕÓÎÙßÔÕÊËßÚÏ
ÑÂÒÒÎÒÕÍØÇÌÃÇ®ÚÕß ¦ÒÈÕß
©ÎÓÂÚØÎÝØÈÇÔÏÚ¦ÑÎÝËÖÏ
ÙÚÎÓÕÔÏÑÄÝËÖÏÓËÒÎÚÂÝÚÕßÙß
ÔÄÒÕßÚÕßÁØÍÕßÚÕß ¦ÒÈÕßÓÕß
ÁÊÜÙËÓÏÇÙßÔÕÖÚÏÑÂËÏÑÄÔÇÚÎÝ
ÏÊÏÇÃÚËØÎÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÝÚÕß
ÖÕÏÎÚÂÒÕÍÃÕß
– Κύριε Αρβανιτάκη, το εκδοτικό εγχείρημα «Ανδρέας Κάλβος.
Εργα και Αλληλογραφία» διαφοροποιείται, ως προς τη δομή
του, από τις παλιότερες προσπάθειες έκδοσης των «Απάντων»
του ποιητή;
¶ÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙßÙÚËÍ¦àËÚÇÏ
ËÑÊÕÚÏÑ¦ÑÇÏÙßÔËÐËÚ¦àËÚÇÏÕÒÄ
ÑÒÎØÕÚÕÁØÍÕÚÕßÇÔËÐ¦ØÚÎÚÇ
ÇÖÄÚÕËÃÊÕÝÖÕÃÎÙÎÚØÇÍÜÊÃÇ
ÈÏÈÒÏÕÑØÏÙÃÇÊÕÑÏÓÏÇÑÄÝÑØÏÚÏÑÄÝ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÏÑÄÝÂÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏ
ÇÑÄÝÒÄÍÕÝÑÒÖÑÇÏÚÎÍÒ×ÙÙÇ
©ÏÖÇÒÇÏÄÚËØËÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÚÕÔ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏàÇÔÜÝÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ËÒ
ÒÎÔÄÍÒÜÙÙÕÖÕÏÎÚÂÊÃÔÕÔÚÇÝÓÏÇ
ÇÒÒÕÏÜÓÁÔÎËÏÑÄÔÇÚÕßÇÔÛØ×ÖÕß
ÑÇÏÚÕßÁØÍÕßÚÕßÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝ
ÓÏÇËÙÌÇÒÓÁÔÎÑÇÏËÚËØÕÑÇÛÕØÏàÄ
ÓËÔÎÓÁÛÕÊÕÑÇÏÙÚËØ×ÔÚÇÝÓÇÝ
ÖÕÒÆÚÏÓÇËØÍÇÒËÃÇÑÇÚÇÔÄÎÙÎÝ
ÄÞÏÓÄÔÕÚÕß ¦ÒÈÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝ
ËÒÒÎÔÏÑÂÝÒÕÍÏÕÙÆÔÎÝÏÇÔÇÚÕ
ÖÜÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÎÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂ
ÌÏÒÕÒÕÍÃÇËÖÁÓËÔËÔÇÙÑÏÇÍØÇÌËÃ
ÁÔÇÔÒÒÎÔÇËÛÔÏÑÄÖÕÏÎÚÂËØÂ
ÓÎÔÚÕßÁØÍÕßÑÇÏÚÎÝËÖÕÞÂÝÚÕß

«Για πρώτη ×¨ÒÈ³ÉoÒÇÉ³Ñ{É~Ù³{~Ò~Ñ{ÈÉÂÉ³ÒÇÉ³Ñ{ÜÌ~Üi¨³Ó¨o³ÈÒÜKÈVÑÉÂÒ¨³i³ÑÑÌ³ÉËÙØ
~Ñ{³ioÜÑuVÜÓÉ{ÛiÐÊ³¨iØå¨KÑ{³Ò~iØo{Ñ³{ØTÉ³{~ÓØÉ~ÙÌÉ{Ø³ÈÈÉËÈÉÒ~i
ÚÕËÒÒÎÔÄÍÒÜÙÙÕÁØÍÕÚÕß
– Μοιάζει απροσδόκητο να μιλάμε για τον Κάλβο ως «τραγικό
ποιητή». Υπήρξε κάποιο ιδιαίτερο κίνητρο πίσω από την επιλογή του να εκφραστεί μέσω της
τραγωδίας;
¶ÖØÕÙÊÄÑÎÚÕÑÇÏÖÇØ¦ÊÕÐÕ
ÃÙÜÝÍÏÇÓÇÝÙÂÓËØÇ©ÞÏÄÓÜÝ
ÍÏÇÁÔÇÔËÑÑÕÒÇÖÚÄÓËÔÕÒÕÍÕ
ÚÁÞÔÎÖÕßÊÏÇÓÕØÌÜÔÄÚÇÔÓÁ
ÙÇÙÚÕÑÒÃÓÇÚÕßÏÚÇÒÏÑÕÆÔËÕ
ÑÒÇÙÏÑÏÙÓÕÆÚÎÔËÖÕÞÂÖÕßÎ
ÚØÇÍÜÊÃÇÇÖÕÚËÒÕÆÙËÁÔÇÇÖÄ

ÚÇÑÆØÏÇÓÁÙÇÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÝÁÑ
ÌØÇÙÎÝÝÓÎÒÎÙÓÕÔÕÆÓËÄÚÏÚÕ
ÓËÍ¦ÒÕÄÔÕÓÇÚÎÝÏÚÇÒÏÑÂÝÒÕÍÕ
ÚËÞÔÃÇÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÕÏÚÄØÏÕÒ
ÌÏÁØÏÕÇÖÕÑÇÒÕÆÓËÔÕÝÔÁÕÝÕ
ÌÕÑÒÂÝ®ßÖÂØÐËÕÇÔÇÓÕØÌÜÚÂÝ
ÚÕßËÃÊÕßÝÇÒÒ¦ÑÇÏÄÚÏÕÌÃÒÕÝ
ÙßÓÖÇÚØÏ×ÚÎÝÑÇÏÊ¦ÙÑÇÒÕÝÚÕß
¦ÒÈÕßÕ©ÆÍÑÕ¢ÄÙÑÕÒÕÊÏÇÑØÃ
ÛÎÑËËÖÃÙÎÝÜÝÚØÇÍÏÑÄÝÖÕÏÎÚÂÝ
ÖÏÖÒÁÕÔÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙÚÎÔÖË
ØÃÕÊÕÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇ¦ØÞÏàËÔÇ
ÓÕØÌÕÖÕÏËÃÚÇÏÁÔÇÝÔÁÕÝÚÆÖÕÝ
ÒÕÍÃÕßÕÊÏÇÔÕÕÆÓËÔÕÝ!Õ¦ÔÛØÜ

ÖÕÝÖÕßÇÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÚÇÔÇÒÒÏ×Ý
ÚÕÞØÁÕÝÚÕßÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔÑÕÏ
ÔÜÔÃÇÑÇÏÊÏËÑÊÏÑÕÆÙËÓÇÞÎÚÏÑ¦
ÚÎÔÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÚÎÝÖÔËßÓÇÚÏÑÂÝ
ÚÕßÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÝÜÝÑØÃÙÏÓÎÝ
ÖØÕâÖÄÛËÙÎÝÚÎÝÆÖÇØÐÂÝÚÕß
±ÉÏÙÚÕÝÊ¦ÙÑÇÒÕÝÜÝÖØÕÝÚÕÆ
ÚÕÑÇÏÖ¦ÒÏÕÒÌÏÁØÏÕÕÖÕÃÕÝÊÏ
ÇÑÂØßÐËÄÚÏÕÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝËÃÔÇÏ
Ö¦ÔÜÇÖÄÑ¦ÛËËÐÕßÙÃÇÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÂÛØÎÙÑËßÚÏÑÂ¡ÇÝÛßÓÃàËÏÑ¦ÚÏ
ÇÖÄÚÕÔ ¦ÒÈÕÇßÚÄ"
ËÇßÚÄÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇÐÃàËÏÔÇ
ÖØÕÙÁÐÕßÓËÄÚÏÄÒËÝÕÏÏÚÇÒÄ

ÍÒÜÙÙËÝÚØÇÍÜÊÃËÝÖÕßÙßÔÁÛË
ÙËÖÖÃÇÝ®ÎØÇÓÁÔÎÝ®Ç
ÔÇãÊËÝ®ÑÇÚ¦ÚÎÔÖØ×ÚÎÌ¦ÙÎ
ÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÝÚÕßÊÎÓÏÕßØ
ÍÃÇÝËÃÞÇÔÜÝÛÁÓÇÚÎÔËÐÕßÙÃÇ
ÑÇÏÜÝÑËÔÚØÏÑÄÇÏÚÕÆÓËÔÕÚÎÔ
ËÒËßÛËØÃÇÔÙÚÏÝÇÔÇãÊËÝ®
ÙÚÕÖÏÕ×ØÏÓÕÁØÍÕÚÕßÈØÏÙÑÄÓÇ
ÙÚËÓÖØÕÙÚ¦ÙËÓÏÇÓÏÑØÕÙÑÕÖÏÑÂ
ÇÔ¦ÒßÙÎÚÕßÖÇÚÁØÇÚßØ¦ÔÔÕß®
ÑÇÏÙÚÏÝÊÆÕÖØ×ÚËÝÚØÇÍÜÊÃËÝ
ÇÑÕÆÓËÁÔÇÔÙÇÌ×ÝÇÔÚÏÚßØÇÔÔÏ
ÑÄÒÄÍÕÇßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÕ ¦Ò
ÈÕÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÙËÙËÇØÓÕÔÃÇÓË
ÚÏÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÁÝÑÇÏÏÊËÕÒÕÍÏÑÁÝ
ÇÔÇàÎÚÂÙËÏÝÚÜÔÖØ×ÚÜÔÌ¦ÙË
ÜÔÚÎÝÏÚÇÒÏÑÂÝÖÇÒÏÍÍËÔËÙÃÇÝ
– Ουσιαστικά, υπ’ αυτήν την έννοια, ο Κάλβος εντάσσεται στο
πλαίσιο της εποχής του, «ιστορικοποιείται».
¶¬ÕËÍÞËÃØÎÓÇÁÞËÏÙÑÕÖÄÔÇ
ÚÕÔËÔÚ¦ÐËÏÙÚÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÑÇÏ
ÖÔËßÓÇÚÏÑ¦ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇÙÚÇ
ÕÖÕÃÇÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÜÝÖÕÏÎÚÂÝ
ÒÄÍÏÕÝÊÏÇÔÕÕÆÓËÔÕÝÑÇÏÖÕÒÃÚÎÝ
ßÚÂÎÕÖÚÏÑÂÊËÔÇÌÇÏØËÃÚÃÖÕ
ÚÇÇÖÄÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÄÚÎÚÇÚÕß
ÁØÍÕßÇÔÚÏÛÁÚÜÝÈÕÎÛ¦ËÏÙÚÎÔ
ËÔÚËÒÁÙÚËØÎÑÇÚÇÔÄÎÙÂÚÕßÏÇ
ÔÇÚÕÖÜÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÓÇÝÖØÕÌß
Ò¦ÙÙËÏÇÖÄÚÎÔËÙÌÇÒÓÁÔÎËØÓÎ
ÔËÃÇÚÎÝÓÕÔÇÊÏÑÄÚÎÚ¦ÝÚÕßÔÎ
ÇÐÃÇÚÕßÁØÍÕßÚÕßÄÖÜÝÑÇÏÑ¦ÛË
ÁØÍÕßÚÁÞÔÎÝÁÍÑËÏÚÇÏÄÔÚÜÝÙÚÎ
ÓÕÔÇÊÏÑÄÚÎÚÇÙÚÎÔÏÊÏÕÚØÕÖÃÇ®
ÑÇÏÙÚÎÔÚÄÒÓÎÚÕßÇßÚÁÝÊËÔ
ËÃÔÇÏËÑËÃÔËÝÖÕßÇÔÚËÒÂÌÛÎÕ
©ÊßÙÙÁÇÝÒÆÚÎÝÂÄÖÕÏÇËØÓÎ
ÔËÃÇËÃÊËÚÕÁØÍÕÇÖÕÓÕÔÜÓÁÔÕ
ÇÖÄÚÇÙßÓÌØÇàÄÓËÔ¦ÚÕßÇÍÔÕ
×ÔÚÇÝÚÕÔÞ×ØÕÑÇÏÚÕÔÞØÄÔÕ
ËÔÚÄÝÚÜÔÕÖÕÃÜÔÇßÚÄÊÎÓÏÕßØ
ÍÂÛÎÑË ÇÔÁÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÊËÔ
ÚËÓÇÞÃàËÏÚÎàÜÂÚÕßÕÆÚËàËÏÑÇÏ
ÊÎÓÏÕßØÍËÃËÔÑËÔ×
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ΧΟΡΟΣ

Ο χορευτής είναι ταυτόχρονα και αθλητής
Η χορογράφος Νεφέλη Τσιούτη μιλάει για το 2ο Συμπόσιο Επιστήμης Χορού Κύπρου, που διοργανώνεται στη Λευκωσία
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

ÚÕßÝÏÇÚØÕÆÝÞÕØÕÆÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄ
ÚÕßÝÃÊÏÕßÝÚÕßÝÞÕØÕÊÏÊ¦ÙÑÇÒÕßÝ
ÕÏÕÖÕÃÕÏÕÌËÃÒÕßÔÔÇÖØÕÙÁÞÕßÔ
ÚÕßÝÓÇÛÎÚÁÝÚÕßÝÑÇÏÔÇÍÔÜØÃàÕßÔÄÒÇÄÙÇÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÍÏÇÔÇ
ÓËÚÇÌÁØÕßÔÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÎÑÇÏ
ÇÙÌÇÒÂËÑÖÇÃÊËßÙÎÙÚÕßÝÔËÄÚËØÕßÝÞÕØËßÚÁÝ
–Τι ακριβώς θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι
συμμετέχοντες στο σεμινάριο
που διοργανώνεις;
¶¬ÕÕßÓÖÄÙÏÕÖÏÙÚÂÓÎÝ
²ÕØÕÆ ÆÖØÕßÛÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏ
ÊÏÇÒÁÐËÏÝÖØÇÑÚÏÑ¦ËØÍÇÙÚÂØÏÇ
ÑÇÏÇÔÕÏÑÚÁÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÖ¦ÔÜÙË
ÊÏ¦ÌÕØÇÛÁÓÇÚÇÖÕßÛÇÈÕÎÛÂÙÕßÔÞÕØËßÚÁÝÓÇÛÎÚÁÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ËÔÂÒÏÑËÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÂÓÎÔÇ
ÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÔÑÇÒÆÚËØÇÚÕÙ×ÓÇ
ÚÕßÝÚÏÝÇÔÚÕÞÁÝÚÕßÝÚÇÄØÏ¦
ÚÕßÝÚÎÔÇÙÌÇÒÂÖØÇÑÚÏÑÂÞÕØÕÆÚÎÔËÔÊßÔ¦ÓÜÙÎÑÏÔÎÙÏÕÒÕÍÃÇÇÔÇÚÕÓÃÇÚØÇßÓÇÚÏÙÓÕÆÝ
ÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÓÎÔÚØÇßÓÇÚÃàÕÔÚÇÏ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÈÕÎÛ¦ÔËÚÕßÝÓÇÛÎÚÁÝÚÕßÝÔÇÓÎÔÚØÇßÓÇÚÃàÕÔÚÇÏ
Ô×ÙËÏÝÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÓÄÔÕÙÚÇ
ÙßÔÁÊØÏÇÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÑÇÏÙË
ÊÏÇÒÁÐËÏÝÁØÞÕÔÚÇÏÇßÚÄÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÙÚÎÔ ÆÖØÕÑÇÏÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕÔ§ÃÑÕ ÕÒÕÑßÛ¦
ÕÕÖÕÃÕÝÁÞËÏÊÏÊÇÑÚÕØÏÑÄÙËËÔÊßÔ¦ÓÜÙÎÙËÁÌÎÈËÝÞÕØËÆÚØÏËÝ
ÙÚÎÔÍÍÒÃÇÇÖÄÚÕ<UP]LYZP[`VM

«Οι δάσκαλοιT¨Ö×ÉËÜÈÑ¨ÓTÈ³ÈØÐÑÚi³ÓØ³ÈØ~Ñ{Ñ
o¨ËÇÈÌÜÑÌÑT¨É{ÒÇ³Ñ{o{ÑÑÐÉ³Ñ×Ó¨ÈÜ~Üi¨ÐÓi~Ñ{
Ñ×ÑÜÊÉ~ÑËÙÉÈi³ÈØÉÌ³É¨ÈØT¨ÉÈ³ÓØVÐ{ÑÜÖÐÉoÒÜiÉÈÚÖiVÈÚÉ¨¨ÓÉ{ÑÑ¨ÚÉËÉ¨{Ì³É¨³ÑKÑ¨Òu

Πολλοί νέοι έχουν επιστρέψει
στην Κύπρο και αυτό βοηθάει

ANNA MOTOU

Οι δάσκαλοι χορού,
ως εκπαιδευτές,
οφείλουν να προσέχουν
τους μαθητές τους
και να γνωρίζουν
όλα όσα χρειάζονται
για να μεταφέρουν ολοκληρωμένη και ασφαλή
εκπαίδευση στους
νεότερους χορευτές.

CAROLE EDRICH

ΔιοργανώνεταιÚÕÕßÓÖÄÙÏÕÖÏÙÚÂÓÎÝÚÕß²ÕØÕÆÙÚÎÔ ÆÖØÕÇÖÄ
ÚÕÊÏËÛÔÁÝËØËßÔÎÚÏÑÄWYVQLJ[ÍÏÇ
ÞÕØËßÚÁÝ7YVQLJ[)YLHRHSPNUÓË
ÚÎÔßÖÕÙÚÂØÏÐÎÚÕßÕØÍÇÔÏÙÓÕÆ
40;9(²ÕØÕÛÁÇÚØÕÚÎÝ ÆÖØÕß
¬Õ7YVQLJ[)YLHRHSPNUÇÖÄÚÕ
ËØÍ¦àËÚÇÏÍÏÇÔÇÖÇØÁÞËÏËÑÖÇÃÊËßÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏÛËØÇÖËÃÇÙËÞÕØËßÚÁÝÓËÙÑÕÖÄÚÎÔÖØÄÒÎÉÎ
ÚØÇßÓÇÚÏÙÓ×ÔÞÕØÕÍØ¦ÌÕÝ§ËÌÁÒÎ¬ÙÏÕÆÚÎÓÃÇËÑÚÜÔÕÓÏÒÎÚ×Ô
ÚÕßßÓÖÕÙÃÕßÓÏÒ¦ËÏÙÚÎÔ ®
ÍÏÇÚÕßÝÙÚÄÞÕßÝÚÕßßÓÖÕÙÃÕß
ÚÕßÝÖÕÏÕÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÕßÝÚØÇßÓÇÚÏÙÓÕÆÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÍÏÇÚÏÝÙÞÕÒÁÝ
ÞÕØÕÆÙÚÎÔ ÆÖØÕ§ËÌÁÒÎÒÁËÏ
ÄÚÏÚÕÑËÔÄÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔËÖÏÙÚÂÓÎÑÇÏÚÕÔÞÕØÄÓÖÕØËÃÔÇÍËÌßØÜÛËÃÇÖÄÚÕßÝËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÑÇÏ

Το Project BreakalignVÈÙ{¨oÑÉ{³¸.ÈÐÌ{ {³ÊÐiØ³È¨Ö³iÖ¨VÑÌ³¸Æ´É¨oÒÇÉ³Ñ{
o{ÑÑÑ¨ÓTÉ{É~ÑËÙÉÈiVÑÜÜÒ~Ñ{ÚÉ¨ÑÉËÑÉT¨ÉÈ³ÓØVÐÉ~Ì³i¨ÌÜii³¨ÑÈÐÑ³{Ð
>VS]LYOHTW[VUÑÇÏÇÖÄËÓÁÔÇ
ÜÝËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÞÕØÕÆÓËËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÁÝÁØËßÔËÝÖ¦ÔÜÙËËÓÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÌßÙÏÕÒÕÍÃÇÑÇÏÚØÇßÓÇÚÏÙÓÕÆÝÙË)YLHRLYZÑÇÏÌÕÏÚÂÚØÏÇ
¢ßÙÏÑÕÛËØÇÖËÃÇÝÙÚÕßØÜÖÇáÑÄ
ÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ ÆÖØÕßÊÕßÒËÆÕÔÚÇÝÑÒÏÔÏÑ¦ÓËÞÕØËßÚÁÝÇÊÕÛËÃÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÎÍÔ×ÙÎÖ¦ÔÜÙË
ÊÏ¦ÌÕØËÝÛËÓÇÚÏÑÁÝÖÕßÛÇÜÌËÒÂÙÕßÔÚÕßÝÙßÓÓËÚÁÞÕÔÚËÝ
–Πώς μπορεί να γεφυρωθεί το
κενό ανάμεσα στην επιστήμη
και τον χορό;
¶¡ËÚÕßÝËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÑÇÏÚÕßÝ
ÏÇÚØÕÆÝÞÕØÕÆÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÖÕß
ÁÞÕßÔËØËßÔÂÙËÏÑÇÏÙÖÕßÊ¦ÙËÏ
ÚÕÔÞÕØËßÚÂÄÞÏÓÄÔÕÇÖÄÚÎÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÚÕßÖÒËßØ¦ÇÒÒ¦ÑßØÃÜÝ
ÓËËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄÓ¦ÚÏÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏËÓÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÚÕßÞÕØÕÆ
ÌßÙÏÕÒÕÍÃÇÚÕßÞÕØËßÚÂÉßÞÕÒÕÍÃÇÚÕßÞÕØËßÚÂÚØÇßÓÇÚÏÙÓÕÆÝ
ÑÇÏÚÎÔÖØÄÒÎÉÎÚÕßÝÙÚÕÔÞÕØÄ
ÔËßØÕÓßáÑÄÙßÔÚÕÔÏÙÓÄÑÇÏ¦ÒÒËÝ
ÛËÓÇÚÕÒÕÍÃËÝ´ÖËÏÚÇÇÌÕÆÊÕßÒÁÉÕßÔÙËÊÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÁÝÕÓ¦ÊËÝ
ÓËÚÇÐÆÚÕßÝÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÑÇÏ
ÓÇàÃÓËÚÕßÝÞÕØËßÚÁÝÂÊÇÙÑ¦ÒÕßÝÞÕØÕÆÓËÚÇÌØ¦àÕßÔÚÎÍÔ×ÙÎÁÚÙÏ×ÙÚËÎËÖÏÙÚÂÓÎÔÇÓËÚÇÊ×ÙËÏÚÇËßØÂÓÇÚ¦ÚÎÝÙÚÕÑÕÏÔÄ
ÖÕßÚÇÞØËÏ¦àËÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄ
ÄÒÕßÝÚÕßÝÞÕØËßÚÁÝÊÇÙÑ¦ÒÕßÝ
ÞÕØÕÆßÚÄÝËÃÔÇÏÑÇÏÕÙÑÕÖÄÝ

ÚÕßÊÏÕØÍÇÔÜÚÂÚÕßÙßÓÖÕÙÃÕß
¦ÒÒÜÙÚËÚÕß7YVQLJ[)YLHRHSPNU
ÖÕßÇÖÄÚÕËØÍ¦àËÚÇÏÍÏÇÔÇ
ÖÇØÁÞËÏËÑÖÇÃÊËßÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏÛËØÇÖËÃÇÙËÞÕØËßÚÁÝÓËÙÑÕÖÄÚÎÔ
ÖØÄÒÎÉÎÚØÇßÓÇÚÏÙÓ×Ô
–Ο χορευτής είναι και αθλητής
ταυτόχρονα, χρειάζεται αυστηρό πρόγραμμα;
¶ßÚÄËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄÚÕÖÄÙÕ
ÙÕÈÇØ¦ÚÕÖÇÃØÔËÏÕÑÇÛÁÔÇÝÖÄ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÕÞÕØËßÚÂÝÚÕÑ¦ÔËÏ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ¦ËÃÔÇÏÇÛÒÎÚÂÝÑÇÏ
ÖØÁÖËÏÔÇÚÎØËÃÑ¦ÖÕÏÕßÝÑÇÔÄÔËÝ
ÍÏÇÔÇÓÖÕØËÃÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÇßÚÄ
ÖÕßÑ¦ÔËÏÞÜØÃÝËÓÖÄÊÏÇÄÖÜÝ
ÚØÇßÓÇÚÏÙÓÕÆÝ¬ÁÚÕÏÕÏÚÕÓËÃÝÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÎÊÏÇÚØÕÌÂÚÕßÇÒÒ¦ÓÖÕØËÃÔÇÌÚ¦ÔËÏÑÇÏÓÁÞØÏÚÕ
ÖÄÙËÝ×ØËÝÑÕÏÓ¦ÚÇÏÚÎÔÎÓÁØÇ
ÖÄÙÕÁÔÚÕÔÎËÃÔÇÏÎÖØÕÖÄÔÎÙÂ
ÚÕßÂÇÑÄÓÇÑÇÏÖÄÙÎ×ØÇÑ¦ÔËÏ
àÁÙÚÇÓÇÖØÏÔÔÇÞÕØÁÉËÏÖÄÚÎÔ
¦ÒÒÎÕÏÊ¦ÙÑÇÒÕÏÞÕØÕÆÁÞÕßÔÖÇØÄÓÕÏÕßÝÑÇÔÄÔËÝÓÄÔÕÖÕßÇßÚÕÃ
ÜÝËÑÖÇÏÊËßÚÁÝÕÌËÃÒÕßÔÔÇÖØÕÙÁÞÕßÔÚÕßÝÓÇÛÎÚÁÝÚÕßÝÑÇÏÔÇ
ÍÔÜØÃàÕßÔÄÒÇÄÙÇÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏ
ÍÏÇÔÇÓËÚÇÌÁØÕßÔÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÎ
ÑÇÏÇÙÌÇÒÂËÑÖÇÃÊËßÙÎÙÚÕßÝÔËÄÚËØÕßÝÞÕØËßÚÁÝÓÏÇÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÎËßÛÆÔÎÖÕßÛËÜØ×ÖØÁÖËÏÔÇ
ÖÇØÛËÃÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÚÇÙÕÈÇØ¦
ÑÇÏÇßÚÂËÃÔÇÏÑÇÏÊÏÑÂÓÇÝßÖËßÛßÔÄÚÎÚÇÙÇÔËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÞÕØÕÆ

–Ποιοι είναι οι πιο συνηθισμένοι
τραυματισμοί στους χορευτές;
¶ßÚÄËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄÖÕÒÒÕÆÝ
ÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÄÖÜÝÚÕÌÆÒÕÚÎÔ
ÎÒÏÑÃÇÚÕËÃÊÕÝÞÕØÕÆÚÎÌßÙÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÞÕØËßÚÂÑÇÏ
ÖÕÒÒ¦¦ÒÒÇËÔÏÑÄÚËØÇÇÔÇÒÄÍÜÝÚÕßËÃÊÕßÝÞÕØÕÆßÖ¦ØÞÕßÔ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÑÇÚÇÖÕÔÂÙËÏÝÖÕß
ËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÓËÚÎÔÖ¦ØÕÊÕ
ÚÕßÞØÄÔÕßÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙÚÕ
ÓÖÇÒÁÚÕÏÊÃÜÝÙËÎÒÏÑÃËÝËÌÎÈËÃÇÝ
ßÖ¦ØÞÕßÔÖÕÒÆÙßÞÔ¦ÚØÇßÓÇÚÏÙÓÕÃÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÕßÇÙÚØÇÍ¦ÒÕßÇÖÄÚÕÖÕÒÆÁÔÚÕÔÕWVPU[ÚÕ
ÕÖÕÃÕÊËÔÇÑÕÒÕßÛËÃÚÇÏÖ¦ÔÚÕÚËÓË
ÚÎÔÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÎËÔÊßÔ¦ÓÜÙÎÑÇÏ
ÓÖÕØËÃÔÇÑÇÚÇÒÂÐËÏÙËÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÕÙÚÏÑ¦ÓßáÑ¦ÂÑÇÏÙßÔÊËÙÓÏÑ¦
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÑ¦ÖÕÏÕÝÖÕßÐËÑÏÔ¦ËÏ)YLHRPUNËÃÔÇÏÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕÔÇ
ÚØÇßÓÇÚÏÙÚËÃÙÚÕßÝÑÇØÖÕÆÝÚÕß
ÓÏÇÝÑÇÏÚÇÞÁØÏÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÜÝËÖÃÚÕÖÒËÃÙÚÕÔÙËÇßÚÄ
ÚÕÙÚßÒÄÖÜÝÚÇÖÄÊÏÇÙË¦ÒÒÇ
ÙÚßÒÑÇÏÚÕÙ×ÓÇÊËÔËÃÔÇÏÙßÔÂÛÜÝÁÚÕÏÓÕÔÇÒ¦ÈËÏÄÒÇËÑËÃÔÇÚÇ
ÌÕØÚÃÇÖÕßÚÕßÈ¦àÕßÓËÐÃàËÏÔÇ
ÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÇßÚÕÃÕÏÚØÇßÓÇÚÏÙÓÕÃÙÚÕÔÑÇØÖÄÓÖÕØÕÆÔÔÇÙßÔËÞÃÙÕßÔÓÁÞØÏÑÇÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÄ
ËÖÃÖËÊÕÒÄÍÜÙßÔËÞÕÆÝÑÇÚÇÖÄÔÎÙÎÝÑÇÏÄÞÏÙÜÙÚÂÝÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÈÇÙÏÙÓÁÔÕÖ¦ÔÜÙÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝ
ÚÕßÞÕØËßÚÂ

–Ποιο είναι το επίπεδο των χορευτών μας στην Κύπρο;
¶¡ËÚ¦ ÇÖÄ ÚÎÔ ÞØÕÔÎ
ÇÖÕßÙÃÇÓÕßÇÖÄÚÕÔÎÙÃÑÇÏ
ÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÓÕßÚÕÓË
ÞÇØ¦ÓÕßËÃÊÇÄÚÏÕÏÇØÏÛÓÕÃÚÜÔ
ÞÕØËßÚ×ÔÁÞÕßÔÇÔËÈËÃÙÚÎÔ ÆÖØÕÕÒÒÕÃÔÁÕÏÁÞÕßÔËÖÏÙÚØÁÉËÏÙÚÎÔ ÆÖØÕÇÖÄÙÖÕßÊÁÝ
ÑÇÏÇßÚÄÁÞËÏÈÕÎÛÂÙËÏÚÎÙÑÎÔÂ
ÔÇÇÔËÈ¦ÙËÏËÖÃÖËÊÕÙÃÍÕßØÇ
ÁÞÕßÓËÖÒÁÕÔÑÇÚÇÐÏÜÓÁÔÕßÝËÝ
ÞÕØÕÍØ¦ÌÕßÝÖÕßÞÕØÕÍØÇÌÕÆÔ
ÍÏÇÊËÑÇËÚÃËÝÖÒÁÕÔÄÞÏÓÄÔÕ
ÚÕÖÏÑ¦ÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÑÇÏßÖ¦ØÞËÏÍËÔÏÑ¦ÁÔÇÑÆÓÇ
ÓÄÊÇÝÚÇÖÇÏÊÏ¦ÔÇÖÎÍÇÃÔÕßÔ

Δυστυχώς στην
Κύπρο δεν υπάρχει
κάποιος νόμος
που να έχει ψηφιστεί,
ο οποίος να ζητάει
από τις σχολές
χορού να πληρούν
κάποια κριτήρια.
ÍÏÇÓÇÛÂÓÇÚÇÞÕØÕÆÚÕÕÖÕÃÕ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÛËÚÏÑÄÔÇÁÞÕßÔÚÏÝ
ËÖÏØØÕÁÝÇÖÄÚÁÞÔËÝÇÖÄÔËÇØÁÝ
ÎÒÏÑÃËÝÊÎÒÇÊÂËÃÚËÚÕÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ¦ÂÄÞÏ
–Γίνεται πολύς λόγος για τις
σχολές χορού, είναι αρκετό το
θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας
τους;
¶ßÙÚßÞ×ÝÙÚÎÔ ÆÖØÕÊËÔ
ßÖ¦ØÞËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÔÄÓÕÝÖÕßÔÇ
ÁÞËÏÉÎÌÏÙÚËÃÕÕÖÕÃÕÝÔÇàÎÚ¦ËÏÇÖÄÚÏÝÙÞÕÒÁÝÞÕØÕÆÔÇÖÒÎØÕÆÔÑ¦ÖÕÏÇÑØÏÚÂØÏÇÁÚÙÏ×ÙÚË
ÑÇÏÕÏÞÕØÕÊÏÊ¦ÙÑÇÒÕÏÔÇËÃÔÇÏ
ÄÔÚÜÝÍÔ×ÙÚËÝÚÕßÇÔÚÏÑËÏÓÁ-

ÔÕßÙËËÖÃÖËÊÕÖÇÏÊÇÍÜÍÏÑ×Ô
ÇÒÒ¦ÑÇÏÎÙÞÕÒÂÙÇÔÞ×ØÕÝÔÇ
ÖÒÎØÕÃÚÏÝÖØÕÊÏÇÍØÇÌÁÝËÔÄÝ
ÇÙÌÇÒÕÆÝÞ×ØÕßËÑÖÇÃÊËßÙÎÝ
ÖÞÙÜÙÚÄÖ¦ÚÜÓÇÍÏÇÞÕØÄ
ÞÜØÃÝÇÖÒÂËÖÏÑ¦ÒßÉÎÓÇØÓ¦ØÕßØÁÖËÏÔÇÕÓÕÒÕÍÂÙÜÄÚÏ
ÓËØÏÑÁÝÙÞÕÒÁÝÚÇÖÇÃØÔÕßÔÙÚÇ
ÙÕÈÇØ¦ÇßÚ¦ÑÏÇÝÓÎÔßÖ¦ØÞËÏ
ÔÄÓÕÝÔÇÚÕßÝÖÏÁàËÏÑÇÏÓÖØ¦ÈÕ
ÚÕßÝ¡ÏÇÓÁØÇËÒÖÃàÜÙÆÔÚÕÓÇ
ÔÇÞØËÏÇÙÚËÃÄÒÕÏÔÇÚÎØÂÙÕßÔ
Ñ¦ÖÕÏÕßÝÑÇÔÄÔËÝÓËÙÑÕÖÄÔÇ
ÓËÏÜÛÕÆÔÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÕÏÚØÇßÓÇÚÏÙÓÕÃÄÖÜÝÍÃÔËÚÇÏÑÇÏÙËÑ¦ÖÕÏËÝÞ×ØËÝÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÂÊÎ
ÇÏÄÚÇÔÍÃÔËÏÇßÚÄÚÕÓÁÒÒÕÔ
ÛÇËÃÔÇÏÖÏÕÇÙÌÇÒÁÝÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÎÖÕÏÄÚÎÚÇ
–Τι θα συμβούλευες έναν γονέα που θα ήθελε να στείλει το
παιδί του σε μία σχολή χορού;
¶ ÇÚ»ÇØÞ¦ÝÛÇÁÒËÍÇÄÚÏÕÞÕØÄÝÛÇÖØÕÙÌÁØËÏÑ¦ÚÏÖÕÒÆÛËÚÏÑÄÙÚÕÖÇÏÊÃÚÕßÙËÄÒËÝÚÏÝÖÚßÞÁÝÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÂÝÚÕßÇÚÕÔ
ÙßÓÈÕÆÒËßÇÔÇÑ¦ÔËÏÓÏÇÁØËßÔÇ
ÄÓÜÝ¡ËÚÕÔÃÊÏÕÚØÄÖÕÖÕßÛÇ
ÖØÕÚÏÓÂÙÜÔÇÇÍÕØ¦ÙÜÌØÁÙÑÇ
ÌØÕÆÚÇÇÖÄÓÏÇÌØÕßÚÇØÃÇÖÕß
ÐÁØÜÄÚÏËÃÔÇÏÑÇÒÂËÃÚËËÖËÏÊÂ
Ø×ÚÎÙÇËÃÚËËÖËÏÊÂÊÕÑÃÓÇÙÇ
ÇÔÚÃÔÇÇÍÕØ¦ÙÜÑÇÚËÉßÍÓÁÔÇ
ÇÖÄÓÏÇÌØÕßÚÇØÃÇÇÖÒ×ÝÑÇÏÓÄÔÕËÖËÏÊÂËÃÔÇÏÊÃÖÒÇÙÚÕÙÖÃÚÏ
ÓÕßËÜØ×ÄÚÏÄÙÕßÖËÆÛßÔÕÝ
ËÃÔÇÏÕÞÕØÕÊÏÊ¦ÙÑÇÒÕÝÔÇÐÁØËÏ
ÚÏÍÔ×ÙÎÖØÕÙÌÁØËÏÚÄÙÕßÖËÆÛßÔÕÝËÃÔÇÏÑÇÏÕÍÕÔÏÄÝÔÇÙÏÍÕßØËßÚËÃÖÜÝËÑËÃÖÕßÙÚÁÒÔËÏ
ÚÕÖÇÏÊÃÚÕßÚÕßÇØÓÄàËÏÑÇÏÚÕß
Ñ¦ÔËÏÑÇÒÄÄÞÏÓÄÔÕÚÎÔ×ØÇÚÕß
ÓÇÛÂÓÇÚÕÝÇÒÒ¦ÑÇÏËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
ÓÂÔËÝÞØÄÔÏÇÓËÚ¦

Πληροφορίες: ¸.ÈÐÌ{ {-

³ÊÐiØ¨ÖÖ¨ÈV¬wd
.É³ÉÐK¨ËÈº²º¦_>R_
_²¦_VåoËÈÉÜÉ³ËÈ¸¸Vå¨TÒooÉÜØVÉÈ~ËÑ{ÑÜi¨×¨ËÉØ~Ñ{Éoo¨Ñ×ÓØUm®¸´¸ÆV
X>R_©Rx_R_RÃ¦º©Gn>xRV
ÀÀÀX>R_©Rx_R_RÃ¦º©R

Η όπερα «Μάκβεθ» του Βέρντι στην Πάφο

Το Ακαδημαϊκό Ú{~Ì1ÓÑ³¨©vx³iØÉÈ~¨ËÑØÚÑÑ¨È{ÒÉ{³iÌÉ¨Ñ³È0ÇÈÇÓÉÓ¨³{tÒ~KÉÚu³iÜÑ³ÉËÑ³ÈÉÑ{{~ÖÒ³¨È³iØ(Ò×È

Στο πλαίσιο ÚÕßÕß7HMVZ(WOYVKP[L
-LZ[P]HSÛÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÚÕÇØÏÙÚÕÆØÍÎÓÇÚÕß¬àÕßàÁÖËÁØÔÚÏ
¡¦ÑÈËÛ®ÙÚÏÝßÍÕÆÙÚÕß
ÑÇÏËÖÚËÓÈØÃÕßÙÚÎÖÒÇÚËÃÇ
ÚÕß¡ËÙÇÏÜÔÏÑÕÆ ¦ÙÚØÕßÚÎÝ
¦ÌÕßÙËÖÇØÇÍÜÍÂÚÕßÑÇÊÎÓÇáÑÕÆÛÔÏÑÕÆË¦ÚØÕß¿ÖËØÇÝ
ÑÇÏ¡ÖÇÒÁÚÕß)VSZOVPÚÎÝËßÑÕØÜÙÃÇÝÑÇÏÎÓËÚ¦ÌØÇÙÎÚÎÝÄÖËØÇÝÛÇÊÃÔËÚÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÙÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂÇÍÍÒÏÑÂÑÇÏØÜÙÏÑÂÓÁÙÜßÖÕÚÃÚÒÜÔ
¿ÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÇÖÄÚÕØÇÌËÃÕ¬ÆÖÕßÚÕß7HMVZ(WOYVKP[L
-LZ[P]HS*`WY\ZÎÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎ
ÚÕßÓÕßÙÏÑÄÌÏÒÕßÑÕÏÔÕÆËÃÔÇÏ
ÑÇÏÌÁÚÕÝÏÊÏÇÃÚËØÇÛËØÓÂÑÇÏ
Ó¦ÒÏÙÚÇßÖ¦ØÞËÏÇßÐÎÓÁÔÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÇÖÄÒ¦ÚØËÏÝÚÎÝÄÖËØÇÝ
ÇÖÄÚÕÙØÇÂÒÑÇÏÚÎªÜÙÃÇÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÊËÄÚÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏ
ÇÖÄÊÏËÛÔÂËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑ¦ÖØÇ-

ÑÚÕØËÃÇÑÇÏÖËØÏÕÊÏÑ¦ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÂÊÎÙÚÎÔ ÆÖØÕÇÔÇÓÁÔÕÔÚÇÝ
ÔÇÑÇÒÆÉÕßÔÚÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÇßÚÄ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÍËÍÕÔÄÝ
 ÊÏËßÛÆÔÚØÏÇ ÚÕß 7HMVZ
(WOYVKP[L-LZ[P]HSÚÁÒÒÇÏÁÖÎÒÁËÏ!ÃÓÇÙÚËÙÃÍÕßØÕÏÄÚÏÎ
ÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÚÕßÞ×ØÕßÚÕËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÙÑÎÔÏÑÄÄÖÕßÛÇÊÏÇÊØÇÓÇÚÏÙÚËÃÎÖÒÕÑÂÚÕßÁØÍÕß
ÑÇÏÕÏÚÇÒÇÔÚÕÆÞÕÏÙßÔÚËÒËÙÚÁÝ
ÚÕßË¦ÚØÕß)VSZOVPÇÖÄÚÎËßÑÕØÜÙÃÇÛÇÑÇÚÇÖÒÂÐÕßÔÚÕßÝ
ÛËÇÚÁÝ®
/ÊØÇÓÇÚÏÑÂÄÖËØÇ¡¦ÑÈËÛ®
ËÃÔÇÏÈÇÙÏÙÓÁÔÎÙÚÕÕÓÄÚÏÚÒÕÛËÇÚØÏÑÄÁØÍÕÚÕß©ßÃÒÏÇÓÇÃÐÖÎØ
ÑÇÏÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄÚÁÙÙËØÏÝ
ÖØ¦ÐËÏÝÑÇÏÚÕÒÏÓÖØÁÚÕÁÍØÇÉËÕ¢ØÇÔÚÙÁÙÑÕ¡ÇØÃÇÏ¦ÈË
ÖØËÓÏÁØÇÚÎÝÄÖËØÇÝÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÙÚÏÝ¡ÇØÚÃÕßÚÕß
ÙÚÕÁÇÚØÕKLSSH7LYNVSH

ÙÚÎ¢ÒÜØËÔÚÃÇ©ÙÖÕßÊÇÃÕÝÚÇÒÄÝÓÕßÙÕßØÍÄÝÙÚÕÔ¡¦ÑÈËÛ®
ßÖËØÈÇÃÔËÏÚÇÙßÓÈÇÚÏÑ¦ÖÒÇÃÙÏÇ
ÚÎÝËÖÕÞÂÝÚÕßÑÇÏÙßÔÛÁÚËÏÁÔÇ
ÁØÍÕÓËÛËÇÚØÏÑÂÊÆÔÇÓÎÑÇÏÓË
ÞÇØÇÑÚÂØËÝÖÕßÊÏÇÛÁÚÕßÔÉßÞÕÒÕÍÏÑÄÈ¦ÛÕÝÑÇÏÁÔÚÇÙÎËÔ×
ÓËÚÎÊËÐÏÕÚËÞÔÏÑÂËÔÕØÞÂÙÚØÜÙÎËÖÏÚßÍÞ¦ÔËÏÔÇÙÑÏÇÍØÇÌÂÙËÏ
ÛËÇÓÇÚÏÑ¦ÚÎÈÃÇÚÎÙßÔÕÓÜÙÃÇ
ÚÕÛ¦ÔÇÚÕÚÕÁØÍÕÊËÔßÖ¦ØÞËÏ
ËØÜÚÏÑÂÏÙÚÕØÃÇ
©ÁØÔÚÏÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÙËÈÇÙÏÑÂÖØÜÚÇÍÜÔÃÙÚØÏÇÚÎÇÃÊÎ
¡¦ÑÈËÛÚÎÔÕÖÕÃÇÛËÜØËÃÑÆØÏÕ
ßÖÇÃÚÏÕÚÜÔÚØÇÍÏÑ×ÔËÐËÒÃÐËÜÔ
ÑÇÏÎÕÖÕÃÇÞÇØÇÑÚÎØÃàËÚÇÏÜÝÚÕ
ÑßØÃÇØÞÕÊÇÏÓÄÔÏÕ¶KLTVUPV
KVTPUH[VYL®
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Πληροφορίες:0iÜ26822218
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ΒΙΒΛΙΟ

Τα «κρυφά» έργα της Αγκάθα Κρίστι
Τα έξι μυθιστορήματα που έγραψε με ψευδώνυμο και τα οποία δεν ασχολούνται με εγκλήματα, αλλά με την ανθρώπινη ψυχή

Χρησιμοποιώντας ÚÕÉËßÊ×ÔßÓÕ¡ÁØÏÕßÁÙÚÓÇÑÕÚÎÈÇÙÃÒÏÙÙÇÚÕß
ËÍÑÒÂÓÇÚÕÝ®ÍÑ¦ÛÇ ØÃÙÚÏÙßÔÁÍØÇÉËÑÇÏÊÎÓÕÙÃËßÙËÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔËÚ×Ô  ÁÐÏÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÎÓÏÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑ¦ÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÇÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝÏÄÖÚØÇ
ßÚ¦ÚÇÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÇÁÊÜÙÇÔÙÚÎÍÏÇÍÏ¦ÓÕßÚÎÔËßÑÇÏØÃÇ
ÔÇËÐËØËßÔÂÙËÏÑÇÒÆÚËØÇÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎÉßÞÕÒÕÍÃÇÎÕÖÕÃÇÚÎÝ
ËÐÂÖÚËÚÎÔÖËØÏÁØÍËÏÇÇÖËÒËßÛËØÜÓÁÔÎÇÖÄÚÏÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝÚÜÔ
ÛÇßÓÇÙÚ×ÔÚÜÔÏÙÚÕØÏ×ÔÓßÙÚÎØÃÕßÚÎÝ®ÍØ¦ÌËÏÕËÍÍÕÔÄÝÚÎÝ
¡¦ÛÏÕßØÃÚÙÇØÔÚÙÚÎÔÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÖÕßËÃÔÇÏÇÌÏËØÜÓÁÔÎÙÚÎ
ÙßÍÍØÇÌÁÇ
ßÔÁÛËÙËÚÕÉËßÊ×ÔßÓÕÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÕÊËÆÚËØÕÄÔÕÓ¦ÚÎÝ
¡ÁØÏÑÇÏÚÕËÖ×ÔßÓÕÑ¦ÖÕÏÜÔÓÇÑØÏÔ×ÔÙßÍÍËÔ×ÔÑÇÏÑÇÚÄØÛÜÙË
ÔÇÑØÆÉËÏÚÎÔÚÇßÚÄÚÎÚ¦ÚÎÝÍÏÇ
ÙÞËÊÄÔÊÆÕÊËÑÇËÚÃËÝ©ÏËÑÊÄÚËÝ
ÚÎÝÙÚÕÔÕÃÑÕ ÄÒÏÔÝÊËÔßÖÕÊÁÞÛÎÑÇÔÇßÚÄÚÎÝÚÕËÍÞËÃØÎÓÇÓË
ËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÊÏÄÚÏÛËÜØÕÆÙÇÔÄÚÏ
ÛÇÚÎÔÇÖÕÙÖÕÆÙËÇÖÄÚÏÝÑÆØÏËÝ
ÙßÍÍØÇÌÏÑÁÝÚÎÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝ¶
ÂÊÎÚÄÚËÚÕ¦ÙÚØÕÚÎÝÜÝÓËÚØÚÜÔ
ÏÙÚÕØÏ×ÔÓßÙÚÎØÃÕßÑÇÏËÍÑÒÂÓÇÚÕÝËÃÞËÇØÞÃÙËÏÔÇÇÔÇÚÁÒÒËÏÑÇÏ
ÚÄÙÕÚÇÈÏÈÒÃÇÚÎÝÄÙÕÑÇÏÎÃÊÏÇ
ÔÇÍÃÔËÚÇÏÊÎÓÕÌÏÒÂÝ
¬ÕÖØ×ÚÕÈÏÈÒÃÕ¬ÕÛÎØÃÕÙÚÕ
ÖÏ¦ÔÕ®.PHU[»ZIYLHK®ÁÌÚÇÙË
ÙÚÇØ¦ÌÏÇÚÜÔÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÜÔÚÕ
 ÚÎÔÃÊÏÇÞØÕÔÏ¦ÖÕßÑßÑÒÕÌÄØÎÙÇÔÚÇ©ÓßÙÚÎØÏ×ÊÎÝÑÆØÏÕÝ ÕßÃÔ®ÑÇÏÎÖØ×ÚÎÖËØÏÖÁÚËÏÇÚÎÝ¡ÏÝ¡ÇØÖÒ¢ÄÔÕÝÙÚÕ
ÖØËÙÈßÚÁØÏÕ®ÎÕÖÕÃÇÙßÍÑÇÚÇ-

ÒÁÍËÚÇÏÓËÚÇÐÆÚÜÔÖÁÔÚËÑÇÒÆÚËØÜÔÓßÛÏÙÚÕØÎÓ¦ÚÜÔÚÎÝ¬ÁÙÙËØÇÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇÎßÖÕÍØÇÌÂ
ÚÎÝ¡ÁØÏÕÆËÙÚÓÇÑÕÚËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÙÚÕËÐ×ÌßÒÒÕÚÕßÈÏÈÒÃÕß
ÓÏÚËÒÁÝÖÕØÚØÁÚÕ®<UMPUPZOLK
WVY[YHP[®ÑÇÏÊÁÑÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦
ÕÒÕÑÒÂØÜÙËÚÕÇÍÇÖÎÓÁÔÕÚÎÝ
ÔÕÏÐÏ¦ÚÏÑÎÇÖÕßÙÃÇ®(IZLU[
PU[OLZWYPUN®
ÚÎÔÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÃÇÚÎÝÚÕÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÚÕÈÏÈÒÃÕÖÕßÓËÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙËÇÖÄÒßÚÇÚÇÔÚÕÈÏÈÒÃÕÖÕßÖ¦ÔÚÇÂÛËÒÇÔÇÍØ¦ÉÜ
ÖÕßÚÕËÃÞÇÐËÑ¦ÛÇØÇÙÚÕÓßÇÒÄ

Σε αυτά πραγματεύεται
θέματα όπως η μητρική
αγάπη, ο έρωτας,
η αφοσίωση,
η αδελφική σχέση,
οι προσωπικές
ανασφάλειες, με ματιά
κοφτερή αλλά τρυφερή.

«Ανοιξιάτικη απουσία»VÓÑÑÌ
³ÑÓÂ{tÒÜÜÑuÐÈÚ{³¨ÊÐÑ³Ñ³iØ
åo~ÒÚÑ¨Ë³{VÈ~È~Ü×¨Ö
ÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{ØÛ{Ì³¨Ñ

ÓÕß¬ÕÁÍØÇÉÇÙËÚØËÏÝÓÁØËÝ
ÇÑØÏÈ×ÝÙÞËÊÄÔÙßÔËÞÄÓËÔÇÊËÔ
ÔÕÓÃàÜÄÚÏÁÞÜÐÇÔÇâÖ¦ØÐËÏÚÄÙÕ
ÑÕßØÇÙÓÁÔÎËÔÛÁÒÜÔÇÇÒÒ¦ÐÜÒÁÐÎÑÇÏÖÇØÄÚÏËÍ×ÎÃÊÏÇÊËÔ
ÓÖÕØ×ÔÇÚÕÑØÃÔÜËÃÔÇÏÍØÇÓÓÁÔÕÄÖÜÝÂÛËÒÇÔÇÚÕÍØ¦ÉÜÑÇÏ
ÇßÚÂËÃÔÇÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÞÇØ¦ÑÇÏ
ÖËØÎÌ¦ÔÏÇÍÏÇÁÔÇÔÙßÍÍØÇÌÁÇ®
©ÏÇÔÎÙßÞÃËÝÚÕßËÑÊÕÚÏÑÕÆÚÎÝ
ÕÃÑÕßÊËÔËÖÏÈËÈÇÏ×ÛÎÑÇÔÑÇÛ×Ý
ÄÒÇÇßÚ¦ÚÇÞØÄÔÏÇÁÍØÇÌËÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÑÇÏËÑËÃÔÇÚÇÇÙÚßÔÕÓÏÑ¦
ÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÇÖÕßÊÎÓÏÕÆØÍÎÙÇÔÚÕÔÓÆÛÕÚÎÝÍÑÒÎÓÇÙÚÕ
©ØÏ¦ÔÐÖØÁÝ®ÍÑÒÎÓÇÙÚÕÔ

§ËÃÒÕ®ªÇÔÚËÈÕÆÓËÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕ®ÑÒÖÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÚÕ ÚÕ
ÙÚÏÍÓÂÚÕßØÄÊÕß®;OL9VZL
HUK[OL@L^;YLL®ÚÕ ÚÕ
ËÆÚËØÕÝÍ¦ÓÕÝ®(KH\NO[LY»Z
KH\NO[LY®ÑÇÏÚÁÙÙËØÇÞØÄÔÏÇ
ÓËÚ¦ÚÕÁÑÚÕÑÇÏÚËÒËßÚÇÃÕÇÖÄ
ÚÇÈÏÈÒÃÇÖÕßÁÓËÏÔÇÔÍÔÜÙÚ¦ÜÝ
ÚÇ4HY`>LZ[THJV[[Z®¬ÕÈ¦ØÕÝÚÎÝÇÍ¦ÖÎÝ®;OL)\YKLU®
ÚÇÕÖÕÃÇËÓÖÏÙÚËÆÚÎÑËÙÚÕÔËÑÊÕÚÏÑÄÕÃÑÕ²¦ÏÔËÓÇÔÑÇÛ×ÝÊËÔ
ÁÚßÞÇÔÑÇÒÂÝßÖÕÊÕÞÂÝÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔÙÚËÒËÞ×ÔÚÕßÕÃÑÕß ÄÒÏÔÝ

Η απήχηση
SHUTTERSTOCK

Της ΜΑΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

To ξενοδοχείοt!X>²>¦>R²u³åÈÒ³iØå{oÖ³ÈV³Ëiåo~ÒÚÑ¨Ë³{ÉÐÉÖ³i~É~Ñ{Óo¨ÑÉ³t o~ÜiÐÑ³ ÉËÜu

LOVE FM 100.7

ΠΡΩΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΜΕΡΙΔΙΟ* ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΑΣ

9.3%

LOVE FM
100.7
6.7%
MIX FM

6%

SUPER FM
70 ΛΕΠΤΑ

SFERA

76 ΛΕΠΤΑ

79 ΛΕΠΤΑ

107 ΛΕΠΤΑ

ANT1

7%

79 ΛΕΠΤΑ

7%

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 1/5 - 30/6/2019 ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ CONREAD & SYMMETRON MARKET RESEARCH

* Το μερίδιο ακροαματικότητας είναι
ο ανθρωποχρόνος ακρόασης που
υπολογίζεται μαζί με τη συνολική μέση
διάρκεια ακρόασης κάθε σταθμού (λεπτά)

lovefm.com.cy

ßÚ¦ÚÇÁÐÏÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÇÊËÔ
ÍÔ×ØÏÙÇÔÌßÙÏÑ¦ÚÎÔËÖÏÚßÞÃÇÑÇÏ
ÚÎÊÎÓÕÌÏÒÃÇÚÜÔ¦ÒÒÜÔËÓÈÒÎÓÇÚÏÑ×ÔÈÏÈÒÃÜÔÚÎÝÖÇØÄÚÏÇÖÁÑÚÎÙÇÔÁÔÇÊÏÑÄÚÕßÝÑÕÏÔÄËÃÞÇÔ

ÄÓÜÝÓÏÇÐËÞÜØÏÙÚÂÛÁÙÎÙÚÎÔ
ÑÇØÊÏ¦ÚÎÝÑÄØÎÚÎÝªÄàÇÒÏÔÚ
²ÏÑÝÚÇÞÇØÇÑÚÂØÏàËÍÒßÑÄÖÏÑØËÝ
ÏÙÚÕØÃËÝÇÍ¦ÖÎÝ®
ËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÌßÙÏÑ¦ÍÏÇËØÜÚÏÑ¦ÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÓÕÏ¦àÕßÔÓËÏÙÚÕØÃËÝÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÇÌÎÍÂÙËÏÝÞÇØÇÑÚÂØÜÔÕÏÕÖÕÃÕÏ
ÐËÊÏÖÒ×ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÏ
ÈÇÛÏ¦ÑÇÏÙÚÇÊÏÇÑ¦ßÖÄÚÕÔÓËÍËÛßÔÚÏÑÄÌÇÑÄÚÎÝÙßÍÍØÇÌÁÇË
ÇßÚ¦ÚÇÁÐÏÈÏÈÒÃÇÎÍÑ¦ÛÇ ØÃÙÚÏ¦ÊØÇÐËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÙÑÏÇÍØÇÌÂÙËÏÓËÚÎÔÖÁÔÇÚÎÝÚÎÔ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÎÉßÞÂÑÇÏÚÕÁÑÇÔËÓË
ËßÇÏÙÛÎÙÃÇÊÏËÏÙÊßÚÏÑÄÚÎÚÇÙÕÈÇØÄÚÎÚÇÇÒÒ¦ÑÇÏÑÁÌÏÙÇÔÁÔÇ
ÖÇÏÊÃÖÕßÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÑ¦ÔËÏÙÑÇÔÚÇÒÏ¦ÖÇØËÑÑÒÃÔÕÔÚÇÝÇÖÄÄÙÇ
ÖËØÃÓËÔÇÔÕÏ¦ÒÒÕÏÇÖÄÇßÚÄ©Ï
ÞÇØÇÑÚÂØËÝÁÞÕßÔËÓÖÒÕßÚÏÙÚËÃ
ÓËÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÄÖÜÝ
ÓËÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÑÇÏÚÎÔËÑÖÇÃÊËßÙÂÚÎÝÙÚÎÓÕßÙÏÑÂÚÎÔÖÇÏÊÏÑÂÚÎÝÎÒÏÑÃÇÚÇÞØÄÔÏÇÚÕßq
ÇÍÑÕÙÓÃÕßÕÒÁÓÕßÚÎÔËÖÕÞÂ
ÚÎÝÔËÄÚÎÚ¦ÝÚÎÝ
ØÇÍÓÇÚËÆËÚÇÏÛÁÓÇÚÇÄÖÜÝÎ
ÓÎÚØÏÑÂÇÍ¦ÖÎÑÇÏÕÏÖÇÍÃÊËÝÚÎÝ
ÕÁØÜÚÇÝÎÇÌÕÙÃÜÙÎÎÑÚÎÚÏÑÄÚÎÚÇÎÇÊËÒÌÏÑÂÙÞÁÙÎÕÏÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÇÔÇÙÌ¦ÒËÏËÝÕÏËÔÕÞÁÝ
ÓËÓÇÚÏ¦ÑÕÌÚËØÂÇÒÒ¦ÚØßÌËØÂ
ËÑÛÁÚÕÔÚÇÝÚÕßÝÂØÜÁÝÚÎÝÓËËÏÒÏÑØÃÔËÏÇÇÒÒ¦ÌØÕÔÚÃàÕÔÚÇÝÕÏ
ÇÊßÔÇÓÃËÝÚÕßÝÔÇÓÎÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛÕÆÔËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÝ
ÚÇÔËßÞÇØÏÙÚÎÓÁÔÎÖÕßÕÏ
ÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝ ÚÇ ÇÖÕÒ¦ÓÈÇÔÇÔ®
ÁÍØÇÉËÎÑÄØÎÚÎÝÙËÁÔÇÙÎÓËÃÜÓÇÓËÇÌÕØÓÂÚÇÞØÄÔÏÇÇÖÄ
ÚÎÍÁÔÔÎÙÎÚÎÝÓÎÚÁØÇÝÚÎÝ¬ÎÝ
ÁÊÜÙÇÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÏÑÇÔÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÚÎÝÔÇÍØ¦ÉËÏÑ¦ÚÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ®
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Μ ΑΤ Ι Ε Σ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Της ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΚΗ ΜΑΛΑΦΕΚΑ

Η ζωή με τα θηρία
Το 1903, ÕÍÍÒÕÇÓËØÏÑÇÔÄÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝ²ÁÔØÏ¬àÁÏÓÝËÑÊÃÊËÏÚÎ
ÔÕßÈÁÒÇ;OLILHZ[PU[OLQ\UNSL®
¬ÕÛÎØÃÕÙÚÎàÕÆÍÑÒÇ®ËÑÊÍØÇ
ÓÚÌØÙÓßØÃÊÕßËÇßÚÂÔÚÎÔÕßÈÁÒÇÖËØÏÍØ¦ÌËÚÇÏÊÏËÏÙÊßÚÏÑ¦ÎÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÕ
ÉßÞÏÙÓÄÝÚÕßÂØÜ¦ÚÕß¬àÕÔ¡¦ØÚÙËØÇÖÄÚÇÖØ×ÚÇÔËÇÔÏÑ¦ÚÕß
ÞØÄÔÏÇÚÄÚËÖÕßÙßÔÇÔÚ¦ÚßÞÇÃÇ
ÚÎ¡ÇÃÎ¡Ö¦ØÚØÇÓÑÇÏÙßÔ¦ÖÚÕßÔ
ÓÏÇÓÕØÌÂÙÞÁÙÎÝÙÞÁÙÎÚÕßÝ
ÊËÔËÃÔÇÏËØÜÚÏÑÂÇÔÑÇÏÁÞËÏËØÜÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÊËÔÙßÔÊÁÕÔÚÇÏÓË
ÌÏÒÃÇÖÇØÄÒÕÖÕßÚÇÌÏÒÏÑ¦ÚÕßÝ
ÇÏÙÛÂÓÇÚÇËÃÔÇÏÖÇØÇÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÁÑÊÎÒÇÊËÔÖØÕÞÜØÕÆÔÙËÍ¦ÓÕ
ÕÆÚËÚËÑÔÕÖÕÏÕÆÔÕßÔÄÓÜÝÓÇàÃÑÇÛ»ÄÒÎÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝàÜÂÝ
ÚÕßÝÑÇÏÚËÒÏÑ¦ÕÛ¦ÔÇÚÕÝÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏÄÞÏÇßÚÄÝÖÕßÚÕßÝÞÜØÃàËÏ
ÇÒÒ¦ÇßÚÄÝÖÕßÚÕßÝËÔ×ÔËÏ ÇÏ
ÚÕÆÚÕÊÏÄÚÏÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÁØÞËÚÇÏ
ÕÂØÜÇÝÛÁÚËÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÕÔ
ËÇßÚÄÚÕßÇÖÁÔÇÔÚÏÙËËØÜÚÂÓÇÚÇ
ÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÎÔÆÖÇØÐÂÚÕßÑÇÏ
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÖÕßËÃÞËÔÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏÇßÚÄÖÕßÔÄÓÏàËËÑËÃÔÕÝÍÏÇ
àÜÂÙÞÁÙÎÚÕßÝÈÇÙÃÙÚÎÑËÙÚÎÔ
ÇÃÙÛÎÙÎÚÎÝÎØÜÃÊÇÝÄÚÏßÖ¦ØÞËÏ
ÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÚÕßÙßÓÈËÃÑ¦ÚÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÙÚÎàÜÂÚÕß¶ËÑËÃÔÎ
ÂÚÇÔÖÕßËÃÊËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÕÔ
ËÍÑÒÜÈÏÙÓÄÚÕßÑËÃÔÕÝÇÖÄÚÎÔ
¦ÒÒÎÊËÓÁÔÕÝÙÚÎÔÇÑØÃÈËÏÇÚÜÔ
ÒÄÍÜÔÚÎÝÑ¦ÛÏÙËÑÕÔÚ¦ÚÎÝÍÏÇÚÃ
ÚÕÔÙßÔÚÎØÕÆÙËÚÕÈÒÁÓÓÇÚÎÝÇßÚÄÚÕÈÒÁÓÓÇÄÚÏËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝ
ÑÇÏÄÚÏÑ¦ÚÏÙÖÕßÊÇÃÕÛÇÑ¦ÔËÏÙÚÎ
àÜÂÚÕß ÇÏÁÚÙÏÖÁØÇÙËÎàÜÂ
©¬àÕÔÖËØÏÓÁÔÕÔÚÇÝÑ¦ÚÏÔÇ
ÙßÓÈËÃÇÊßÔÇÚ×ÔÚÇÝÔÇÊËÏÇßÚÄ
ÖÕßÂÊÎÙßÔÁÈÇÏÔËØÕßÌÕÆÙËÙÇÔ
ÈÇÓÖÃØÚÎÔÇÍ¦ÖÎÇßÚÂÝÚÎÝÍßÔÇÃÑÇÝÑÄÓÇÑÇÏÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕß
ËÑËÃÔÎÞÇØÕÖ¦ÒËßËÖÕßÁÊÏÔËÚÎÔ
ÚËÒËßÚÇÃÇÓ¦ÞÎÍÏÇÚÎàÜÂÚÎÝ
ËÑËÃÔÕÝÊÏËÑÊÏÑÕÆÙËÔÇÓ¦ÛËÏÇÖÄ
ÚÎÔÃÊÏÇÖÄÚËÛÇÙßÓÈËÃÇßÚÄÖÕß
ÚÕßÁÚÇÐËËÔÁÈÒËÖË ÇÏÓÄÔÕÔ
ÄÚÇÔÖØÄÙËÐËÙÚÕÓÔÂÓÇÚÎÝÚÕ
ÈÒÁÓÓÇËÔÄÝ¦ÒÒÕßÖËÔÛÕÆÔÚÇÖÕß
ÓÄÒÏÝËÃÞËÞ¦ÙËÏÚÎÍßÔÇÃÑÇÚÕß
ÙßÍÑÒÕÔÃÙÚÎÑË¬ÄÚËÓÄÔÕÔÑÇÚ¦ÒÇÈËÚÎÔÑËÔÄÚÎÚÇÚÜÔÇÏÙÛÎÓ¦ÚÜÔÚÕßÚÎÔËØÂÓÜÙÎÚÄÚËÓÄÔÕÔ
ËÃÊËÄÚÏÚÕÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÄÖÕßÚÕß
ËÃÞËÙßÓÈËÃÂÚÇÔÄÚÏÊËÔÓÖÄØËÙË
ÔÇÌÆÍËÏÒÃÍÕÇÖÄÚÎÌßÒÇÑÂÚÕß
ËÍ×ÚÕß®ÍÏÇÔÇÊËÏÚÏÔÏ×ÛÕßÔÕÏ
¦ÒÒÕÏÍÏÇËÑËÃÔÕÔÍÏÇÔÇÊËÏÖÄÙÕ
ÚÕÔÇÍÇÖÕÆÙËÎ¡ÇÃÎ¡Ö¦ØÚØÇÓ
ÚÕÖÇØËÒÛÄÔÕÏÑØÏÚÏÑÕÃËÃÞÇÔ
Ñ¦ÔËÏÒÄÍÕÍÏÇÚÕÔËÍÜÑËÔÚØÏÙÓÄ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977.
Σπούδασε ιστορία της τέχνης, κοινωνική ανθρωπολογία, παρέδωσε σεμινάρια στη Σορβόννη για την ιστορία τού ευρωπαϊκού κόμικς, έγραψε
στο «9» της Ελευθεροτυπίας, στη
Libération, εργάστηκε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού. Το παλπνουάρ «Δε λες κουβέντα» (Μελάνι,
2018), το τέταρτο βιβλίο του, μόλις
μεταφράστηκε στα ιταλικά.
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

.{ÐÉÌV.{ÜÓ{VÒ{Ð{Ú0Ò³ÜÉ¨g³ÑÙ{ioÊÐÑ³ÑÑ{³¨³
³iØ³¨{ÜoËÑØt7_¦-ºHº²_ÁuV
³iØ{¨Ç{Ë ³ÉÒ
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;

Ò{ØÊ¨ÑØÉ{³iÐ{~ÊØ×Ñ³ÑËÑØ³È.Ë¨Ñ³V³È'ËÜ{
³{~{Ñ³iÑÐÉÌ³i³Ñ³ÈÉ³Ñ×È{~ÖåÈ³ÌØ³t2Hx}uV
ÑØÖÐÉ

Ενας ÒÙ¨ÑØ³it×ÈÜÑ~Ê³ÈÉo³ÈuÉ³ÐÓ¨É{ÑÑÌ³ËÑ~ÑtÉÜÑoTÜËÑu³È ³KÑ¨³È~d®´wmm

Ο Τζον Μπάρτραμ είναι
ένας ήρωας του σήμερα.
Ενας θηριώδης τυφλός.
Είναι ανίκανος να βιώσει συναισθήματα,
ταπεινά και τόσο
υψηλά: το έλεος
και την ευγνωμοσύνη.
ÚÕßÂØÜÇÚÎÔÚØÕÓËØÂËÍÜÖ¦ÛËÏÇÕ²ÁÔØÏ¬àÁÏÓÝÖØÕÌÎÚÏÑ¦
ÁÍØÇÉËÚÎÔÇØÏÙÚÕßØÍÎÓÇÚÏÑÂÇßÚÂÔÕßÈÁÒÇÁÔÚËÑÇÞØÄÔÏÇÖØÕÚÕÆ
ÕÃÍÑÓÕßÔÚ¢ØÄÏÔÚÑÇÚÇÛÁÙËÏÚÎ
ÛËÜØÃÇÚÕßÔÇØÑÏÙÙÏÙÓÕÆ¡ÏÇÛËÜØÃÇÖÕßÁÓËÒÒËÓËÚÏÝÖØÕÙÛÂÑËÝ
ÚÎÝÑÇÏÚÕßÝËÓÖÒÕßÚÏÙÓÕÆÝÚÎÝ
ÔÇËÃÔÇÏÓÃÇÇÖÄÚÏÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØËÝÑÇÏÖÏÕÊÆÙÑÕÒËÝÛËÜØÃËÝÄÞÏ
ÓÄÔÕÔÍÏÇÚÎÔÑÒÏÔÏÑÂÖØÇÑÚÏÑÂ
ÄÙÕÍÏÇÚÎàÜÂÚÜÔÙÆÍÞØÕÔÜÔ
ÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÏÕËÖÃÑÇÏØÎÖÇØ¦ÖÕÚÁÖØÕÙÖÇÛËÃÇÑÄÓÇÔÇÊ×ÙËÏ
ÞØÂÙÏÓÇËØÍÇÒËÃÇÑÇÚÇÔÄÎÙÎÝ
ÍÏÇÁÔÇÌÇÏÔÄÓËÔÕÖÕßÙßÔËÞ×Ý
ËÖÏÑÇÏØÕÖÕÏËÃÚÇÏÓËÚÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÑØÆÈËÚÇÏßÖÕÊÆËÚÇÏÄÉËÏÝ
ÖÕßÓÖËØÊËÆÕßÔÍÏÇÁÔÇÌÇÏÔÄ-

ÓËÔÕÙßÔßÌÇÙÓÁÔÕÓËÚÎÊÏÇÙÚØÁÈÒÜÙÎÚÕßÔÕÂÓÇÚÕÝÚÕßÑÄÙÓÕß
©¬àÕÔ¡Ö¦ØÚØÇÓËÃÔÇÏÁÔÇÝ
ÂØÜÇÝÚÕßÙÂÓËØÇÔÇÝÛÎØÏ×ÊÎÝÚßÌÒÄÝÇÖËÒÖÏÙÚÏÑ¦ÓÄÔÕÝ
ÑÇÏÇßÚÕËÍÑÒÜÈÏÙÓÁÔÕÝÙÚÎÌÇÔÚÇÙÃÜÙÎÄÚÏÛÇÁØÛËÏÑ¦ÚÏÑÇÒÄ
ÍÏÇËÑËÃÔÕÔËØÏÓÁÔËÏÇÖÁÐÜÑ¦ÚÏ
ÖÕßÊÂÛËÔÚÕßÞØÜÙÚ¦ÎàÜÂÑÇÏ
ÑÕÏÚ¦ÇÍÁØÜÞÇÚÇßÉÎÒ¦ÇÊßÔÇÚ×ÔÚÇÝÔÇÊËÏÊÃÖÒÇÚÕßÚÕÛÇÆÓÇ
ÃÔÇÏÇÔÃÑÇÔÕÝÔÇÈÏ×ÙËÏÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÚÇÖËÏÔ¦ÑÇÏÚÄÙÕßÉÎÒ¦!ÚÕÁÒËÕÝÑÇÏÚÎÔËßÍÔÜÓÕÙÆÔÎ
§ÇÔÏ×ÙËÏÁÒËÕÝÍÏÇÚÎÔÇÊßÔÇÓÃÇ
ÚÕßÍÏÇÚÎÔÇÊßÔÇÓÃÇÚÕßÔÇÇÍÇÖÂÙËÏÑ¦ÚÏÖÁØÇÔÚÕßËÇßÚÕÆÑÇÏ
ËßÍÔÜÓÕÙÆÔÎÍÏÇÚÎÍßÔÇÃÑÇÖÕß
ÈØÁÛÎÑËÊÃÖÒÇÚÕßÓËÚÇÍÍÃàÕÔÚÇÝ
ÇÍ¦ÖÎÞÜØÃÝÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇÇÑÄÓÇ
ÑÇÏÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÉßÞÕØØÇÍÕÆÙË
©¦ÔÛØÜÖÕÝÄÖÜÝÑÇÏÕÏÑÕÏÔÜÔÃËÝÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÔÇÑØÇÚÂÙÕßÔ
ÒÃÍÎÇÍ¦ÖÎÍÏÇÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÝÍÏÇ
ÔÇÓÎÔÇØØÜÙÚÂÙÕßÔ§ÇÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÖØÕÝÚÎÔÇÍ¦ÖÎÚÕßËÇßÚÕÆ
ÏÇÔÇÓÎÔÖËÛ¦ÔÕßÔÄÓÜÝÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÔÇÇÍÇÖÂÙÕßÔÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕÔ
¦ÒÒÕÔÖÁØÇÔÚÕßËÇßÚÕÆ ¦ÖÕÏÕÔ
¦ÒÒÕÔÜÝ¦ÒÒÕÔÄÞÏÜÝÇÔÚÇÔ¦ÑÒÇÙÎÜÝßÖÎØËÙÃÇÚÕßËÇßÚÕÆ ¦ÖÕÏÕÔ¦ÒÒÕÔÖÕßÙÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÝÓ¦ÚÏÇÇÐÃàËÏÔÇÇÍÇÖÎÛËÃÇÑÄÓÇÑÇÏ

ÇÔÊËÔÚÕßÝÇÍÇÖ¦ÄÙÕÛÇÂÛËÒÇÔ
ßÚÄÎÓËØËÆËÏÚÕÛÎØÃÕ ÇÏÑ¦ÔËÏ
ÚÎàÕÆÍÑÒÇÓÏÇßÖÁØÕÞÎÞÇØÚÕÍØÇÌÎÓÁÔÎÍÎÖØÕÑÒÎÚÏÑÂÓËÔÇÒÒ¦
ÖÒÕÆÙÏÇÙËËÓÖËÏØÃÇ
ÖÄÚÏÝÖÏÕÖÕÒßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÓÁÔËÝÒÁÐËÏÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÓÇÝËÃÔÇÏ
ÎËÔÙßÔÇÃÙÛÎÙÎ®ÕÒÆËÆÑÕÒÇ
ÓÏÒ¦ÓËÍÏÇËßÇÏÙÛÎÙÃÇÑÇÏËÔÙßÔÇÃÙÛÎÙÎ ÇÏÇßÚÄÚÕÇÔÇàÎÚ¦ÓË
ÔÕÓÃàÕÔÚÇÝÜÝ¦ÒÒÎÌÏÒ¦ÔÛØÜÖÎ
ÖØ¦ÐÎÄÚÏÇÔÚÕÇÍÕØ¦ÙÕßÓË®ÇÖÄ
Ñ¦ÖÕßÇÔÚÕßÏÕÛËÚÂÙÕßÓËÁÙÚÜ
ÑÇÏÉËßÊ×ÝÛÇÈÕÎÛÂÙÕßÓËÚÕÔ
ÙßÔ¦ÔÛØÜÖÄÓÇÝÏÇÇßÚÄÈÒÁÖÜ
ÖÕÒÆÙßÞÔ¦ËßÇÃÙÛÎÚËÝ®ÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝÓËÚØÕÓËØ¦ÇÔÇÃÙÛÎÚÇ®ÖÇÏÊÏ¦ÖÇÍÜÓÁÔÇÇÑÏÔÎÚÕÖÕÏÎÓÁÔÇÂ
ßÙÚËØÏÑ¦ÛÎØÃÇÙËÑÒÕßÈÏ¦ËÔÙßÔÇÃÙÛÎÙÎËÃÔÇÏÓÏÇÚÇÖËÏÔÂÖÕØËÃÇÈÇÛÏ¦ÖØÕÝÚÇÁÍÑÇÚÇÚÜÔÉßÞÏÑ×ÔÓÇÝÕØßÞËÃÜÔÌÕØ¦ËÓ¦Ý
ÑÇÏÓÄÔÕÔËÓ¦Ý©ÞÏÓËÔÇØÑÏÙÙÏÙÚÏÑÄÑÇÏËÍÜÖÇÛÂÚØÄÖÕÇÒÒ¦ÓË
ÁÔÇÔÇÔÕÏÞÚÄÙËÁÒËÕÝÑÇÏËßÍÔÜÓÕÙÆÔÎÉßÞÏÙÓÄÖÕßÙßÔÚÕÔÃàËÚÇÏ
ÓËÚÕÊØ¦ÓÇÚÕß¦ÒÒÕßÖÕßÔÏ×ÛËÏ
ÄÖÜÝÕÖ¦ÙÞÜÔÕÇÊÆÔÇÓÕÝÑÇÏ
ÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂàËÏÑÇÏÕÃÊÏÕÝÜÝ
Ö¦ÙÞÜÔÑÇÏÇÊÆÔÇÓÕÝÏÇÚÃÙÚÎÔ
ÖÕØËÃÇÖÕßÒÁÍËÚÇÏàÜÂÑÇÔËÃÝÓÇÝ
ÊËÔËÃÔÇÏÚÄÙÕÊßÔÇÚÄÝÇÒÒ¦ÑÇÔËÃÝÑÇÏÚÄÙÕÇÊÆÔÇÓÕÝ

ΠΤΥΧΕΣ
Της ΛΙΝΑΣ

ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

Ο γιος της Κατερίνας
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΚΟΡΤΩ
Το μυστικό του Λεονάρντο
εκδ. Πατάκη, σελ. 222

Η ερωτική ËÖÏÛßÓÃÇÕÛ¦ÔÇÚÕÝÎ
ÇÍ¦ÖÎÙÚÎÔÖÏÕÏÊËÇÚÂÑÇÏÇÖÄÒßÚÎÁÑÌÇÔÙÂÚÎÝÑÇÏÖ¦ÔÜÇÖ»
ÄÒÇÎÓÎÚØÏÑÂÓÕØÌÂÖØÕËÐ¦ØÞÕßÔÙÚÎÔÖËàÕÍØÇÌÃÇÚÕß ÕØÚ×
©ÒÇÚÕßÚÇÈÏÈÒÃÇËÃÔÇÏÖÇØÇÒÒÇÍÁÝÇßÚ×ÔÚÜÔÙÚÇÛËØ×ÔÓÕÚÃÈÜÔ
ÑÄÓÎÑÇÏÄÚÇÔÍØ¦ÌËÏÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÇÕÏÕÔËÃÏÙÚÕØÏÑ¦ÄÖÜÝÚÕÇÔ¦
ÞËÃØÇÝÎÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÇÔÇÖÒ¦ÛËÏ
ÁÔÇÈÏÜÓÇÚÏÑÄßÒÏÑÄÊÏÇØÑ×ÝßÖÄ
ËÖËÐËØÍÇÙÃÇ¬ÕÑÇÒÆÚËØÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÑÇÏÃÙÜÝÚÕÑÇÒÆÚËØÕÓÁÞØÏ
ÙÚÏÍÓÂÝÈÏÈÒÃÕÚÕßËÃÔÇÏÚÕËÑÇÁÐÏ®ÇÌÏËØÜÓÁÔÕÙÚÕÔÚØÇÍÏÑÄÈÃÕ
ËÔÄÝÙßÔÛÁÚÎÙÆÍÞØÕÔÕßÚÕßÚ¦ÒÏÔ¬×ØÇÕ ÕØÚ×ÓÇÝÙßÙÚÂÔËÏ
ÜÝÂØÜÇÚÕßÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝÚÕÔ
ËÕÔ¦ØÔÚÕÔÚÇÃÔÚÙÏÇÖÒÜÓÁÔÕÝÙÚÕÔËÑØÕÑØÁÈÇÚÄÚÕßÕÊÎÓÏÕßØÍÄÝÙßÔÚ¦ÙÙËÏÚÎÔÕÊßÔÎØÂ
ËÑÓßÙÚÂØËßÙÎËÔÄÝÓßÙÚÏÑÕÆËÔÄÝ
ÑØÃÓÇÚÕÝÖÕßÚÕÔÙßÔÚØÃÈËÏÙÚÕ
ÞËÃÒÕÝÚÕßÛÇÔ¦ÚÕß
ÖØ×ÚÎÌØ¦ÙÎËÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÂÚÕßÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÕÆÈÒÁÓÓÇÚÕÝ
ÁÛÇÔÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÇÖÁÔÚË
ÓÕßÞØÄÔÏÇ®¬ÄÚËÕËÕÔ¦ØÔÚÕ
ÇÖÕÞÜØÃÙÚÎÑËÇÖÄÚÎÓÎÚÁØÇ
ÚÕßÚÎÔ ÇÚËØÃÔÇÍÏÇÔÇßÖÕÚÇÞÛËÃÙËÁÔÇÖËØÃÒÇÓÖØÕÖËÖØÜÓÁ-

ÔÕ¬ÎÙÑÎÔÂÚÕßÇÖÕÞÜØÏÙÓÕÆ
ËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÍÏÇÚÎÊØÇÓÇÚÏÑÂ
ÚÎÝÙÌÕÊØÄÚÎÚÇÙÑËÖ¦àËÏÁÔÇ
ÍÑØÕÚÁÙÑÕÁØËÈÕÝÖÕÓÇÑØßÙÓÁÔÕÝÖÏÇÙÚÎÔ¦ÒÒÎÚÕßàÜÂÕËÕÔ¦ØÔÚÕÇÔÇÛßÓ¦ÚÇÏÚÕÔÍÄÕÚÎÝ
ÓÎÚÁØÇÝÚÕßÑÇÏÙßÒÒÕÍÃàËÚÇÏÖÜÝ
ÚÕßÏÏÑÄÚÕßÞØÁÕÝËÖÏÚ¦ÙÙËÏÚÎÔ
ÏÙÄÈÏÇÇÌÕÙÃÜÙÎ ÙË ÇßÚ¦ ÚÇ
Ê¦ÑØßÇ¥ÙÚÄÙÕÓËÚÕÔÑÇÏØÄÚÕÖØÄÙÜÖÕ
ÚÎÝÓÎÚÁØÇÝÚÕß
ËÐÇÞÔÜÔÄÚÇÔÎ
ÙÑÁÉÎÚÕßÕÒÕÁÔÇÚÎÔÐËÞÔÕÆÙËÎÓÕØÌÂÚÎÝ
ßÖÕÞÜØÕÆÙËÙÚÕ
ÙÑÕÚ¦ÊÏÑÇÏËÑËÃÔÕÝÓÇÚÇÃÜÝÚÎÔ
ÑÇÚÇàÎÚÕÆÙË
ÙÚÇÖÁØÇÚÇÚÜÔ
ÕÔËÃØÜÔÚÕß
§ÇÖØÕÞÜØ¦Ý
ÖÏÕÍØÂÍÕØÇÇÖ»
ÚÎÔÇÖËÒÖÏÙÃÇ® ÇÚÇØØÇÑÜÓÁÔÕÝ
ÇÖÄÚÎÔÖØÕÊÕÙÃÇÚÎÝÓÔÂÓÎÝÇÒÒ¦
ÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÛÇÓÖÜÓÁÔÕÝÇÖÄ
ÚÏÝÓÇÍÍÇÔËÃËÝÚÎÝÚÁÞÔÎÝÕËÕÔ¦ØÔÚÕËÓÖÏÙÚËÆËÚÇÏÚÎÔÃÇÙÎÚÎÝ
ÇÖ×ÒËÏÇÝÙÚÏÝÛÇßÓÇÚÕßØÍÃËÝÚÜÔ
ÞËØÏ×ÔÚÕßÑÇÔËÓÄÔÏÓÎÑÇÚÕÏÑÃÇÚÕÔÔÕß®ËÔÄÙÜÌÇÔÚÇàÄÚÇÔ

ÚÕÖØÄÙÜÖÕÚÎÝÓÎÚÁØÇÝÚÕßÔÇ
ÇÔÇÊÆËÚÇÏÓÁÙÇÇÖÄÚÕÖÇÒÃÓÉÎÙÚÕÄÒÜÔÚÜÔÓÕØÌ×ÔÖÕßÛÇÌÏÒÕÚËÞÔÕÆÙË©ÙÕÎÄÉÎÚÎÝÍÏÔÄÚÇÔ
¦ÍÔÜÙÚÎÙÚÎÓÔÂÓÎÚÕßÚÄÙÕÖÏÕ
ËÖÃÓÕÔÇËÑËÃÔÕÝÚÎÔÁÉÇÞÔËÙÚÕ
ÇÞÇÔÁÝÚÕÖÃÕÚÕßÞÇØÚÏÕÆ®¡ÁÞØÏÖÕßÙßÔ¦ÔÚÎÙËÚÎ¡ÄÔÇÃàÇ
ÓÏÇ¦ÒÒÎÓÎÚÁØÇ
ÇÊÄÑÎÚÎÁÑÈÇÙÎÚÕßÇÔÚÇÓ×ÓÇÚÄÝÚÕßÝÖÇØÇÖÁÓÖËÏ ÙÚÕÔ
ÏÕÚÎÝ¬àÕÑÄÔÚÇ® ÓÏÇ ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÂ ÔÕßÈÁÒÇ
ÄÖÕß ÑÇÏ Ö¦ÒÏ
ÁÔÇÝ ÕØÌÇÔÄÝ
ÍÏÕÝÈØÃÙÑËÏÇÖ¦ÍÑÏÕÙÚÎÙÆÒÒÎÉÎÓÏÇÝÌÇÙÓÇÚÏÑÂÝÓÎÚØÏÑÂÝ
ÌÏÍÕÆØÇÝ
© ÕØÚ×ÙßÔÇØÓÄàËÏËßÌß×ÝÚÎÔÁÐÇÉÎÚÎÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÝ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÑÇÏÚÕÔËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄ
ÍÏÇÚÏÝÖÏÕÇÖØÄÙÓËÔËÝËÖÏÚËÆÐËÏÝ
ÚÎÝÓËÚÏÝÏÊÏÜÚÏÑÁÝËÓÓÕÔÁÝÚÕß
ÊÎÓÏÕßØÍÕÆ ÇÛ×ÝÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÖÒÎÙÏ¦àËÏÙÚÎÔÑÕØÆÌÜÙÂÚÕß
ÑÇÏÙÚÎÔÇÖÕÑ¦ÒßÉÎÚÕßÓßÙÚÏÑÕÆËÔÚËÃÔËÚÇÏÎËÖÏÔÕÎÚÏÑÄÚÎÚÇ

ÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÕÊÎÍËÃ
ÚÕÔÂØÜ¦ÚÕßÙÚÎÒÆÚØÜÙÎÖÕß
ÊÏÇÒ¦ÓÖËÏÙÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝ©ÏÖÇØÕÐßÙÓÕÃÚÎÝÙ¦ØÑÇÝ
ÕÏÙÖÇÙÓÕÃÚÕßÖÔËÆÓÇÚÕÝÑÇÏÚÇ
ÇÊÏÇÔÄÎÚÇÁØÍÇÚÕßÎÇÙÖÇÃØÕßÙÇàÜÂÖÕßÙÖÇØÚÇØ¦ÖÁØÇÇÖÄ
ÚÏÝÙËÒÃÊËÝÕÃÒÏÍÍÕÝÚÎÝÓÇÚÇÏÄÚÎÚÇÝÑÇÏÚÎÝÓÇÚÇÏÕÊÕÐÃÇÝÄÒÇ
ÜÞØÏÕÆÔÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÒÁËÏÕ ÕØÚ×ÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÎÊÆÔÇÓÎÚÕßÔÕß
ÔÇÖÇØÎÍÕØËÃÏÊÏÄÞËÏØÇÚØÇÆÓÇÚÇ
ÇÊÏÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÎÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÂ¦ÔËÙÎÚÕß ÕØÚ×ËÃÔÇÏÑÇÏÎ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÎÇÊßÔÇÓÃÇÚÕß
ÍØÇÌÂÚÕßÖÇÒËÆËÏÔÇÖØÕÒ¦ÈËÏ
ÚÎÔÖÕÒßÓÂÞÇÔÎÙÑÁÉÎÚÕßÓË
ÙßÔÁÖËÏÇ¦ÒÒËÝÌÕØÁÝÔÇÑÇÚÇÒÂÍËÏÙËËÑÖÒÎÑÚÏÑÁÝÊÏÇÚßÖ×ÙËÏÝ
ÑÇÏ¦ÒÒËÝÔÇÈßÛÃàËÚÇÏÙËÁÔÇÔ
ÈËØÓÖÇÒÏÙÚÏÑÄÓËÒÕÊØÇÓÇÚÏÙÓÄ
¬ÎÔËßØÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÝÇÔÚÏÓ¦ÞËÚÇÏÁÔÇÝÒÄÍÕÝ
ÖÒÕÆÙÏÕÝÑÇÏÖÕÒßÊÏÇÈÇÙÓÁÔÕÝ
ÖÕßÄÓÜÝÚÕßÒËÃÖËÏÕÇßÚÕÁÒËÍÞÕÝÏÊÃÜÝÙÚÎÔßÖÄÊËÏÐÎÚÜÔÊØÏÓÆÚËØÜÔÙßÔÇÏÙÛÎÓ¦ÚÜÔ
ÔÕÒÃÍÕÏÝÖÏÙÚËÆÜÖÜÝÇÔÕ
ÕØÚ×ÊÕÆÒËßËÚÇÈÏÈÒÃÇÚÕßÓË
ÖËØÏÙÙÄÚËØÎÙÕÈÇØÄÚÎÚÇÑÇÏÒÏÍÄÚËØÎÚÇÞÆÚÎÚÇÇÖÕÌËÆÍÕÔÚÇÝ
ÚÏÝÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÁÝËßÑÕÒÃËÝÙÆÓÌßÚËÝÓËÚÕÚÇÒÁÔÚÕÚÕßÛÇÐËÞ×ØÏàËÙÃÍÕßØÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝ
ÙßÍÍØÇÌËÃÝÚÎÝÍËÔÏ¦ÝÚÕß

Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

ËÑ{ÙÖ~ÜiÑ¨ÓÑÈÊÚØ{
Üo³ÓTÉØÑ{Ñ³ÈØÓTÉ~ÉË
Ñ³ÈØÉ¨KË¨ÑÜÒ³ÉØVÙÉÂÓ¨1Ñ×ÑÇÑËØ³.ÉÜË
{ÑË³ÉØÑ{ÜËoÐÉ³ÒV~Ñ{³ÈØ
~ËÐÉ¨o~¯Ò¨ÈÇÈ³
É{~Ó×³i~Ñ³_ºX³¤ld
~Ñ{ÑÈ³ÌØ~ÒÜÉÉ³iå³ÈÐËÑ
1ÑÊÚÉÜÑÑ³iÙÑÈ³Ê³i~iÊ

É³ÒVÚÑÓ×ÉÈoÑÑÈ³Ë~{ÉÐÉËØÚÑ
³¨oÑÐÉÊ¨ÉÐÑ³{ØË³ÉØÐÑØ
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

0iÉ¨Ë³i³ÈÐÑÖ¨ÈiÚ{Ö(Ü,ÌÐVÈÙ{TÚi~ÉØ
Ñ¨{³É¨ÌØÑ~³{K{³ÊØÉËÑ~Ò¨Ú{
.³tÉoÒÜÈÚÉÒuV³È Ü¨Í
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρόσφατα για πρώτη φορά;

0t(ÑËT³iuV³È ³³o{Ó×~{
åË³ÉÈ³iÜÒ~Ñ
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε
διαβάσει τις περισσότερες φορές;

¨ÉËÑÉËÑ{³t,³Ñ³ÒÉÐuV³È'Ò³Ét0~¨Ë³{ÐÉ³Ñ
T¨ÈÒÐÒ³{ÑuV³ÈÑÜÇÒ~Ñ{³Ñ
ÙÖÉKÒÇÈÉÓÑÐÓ¨ØÑ¤³
ËÙÉÚÑ×ÖoÉ{Ø³Ó
Στο μυθιστόρημά σας η καλοκαιρινή
Αθήνα, εν μέσω μιας μεγάλης, διεθνούς καλλιτεχνικής δράσης, είναι
το σκηνικό ή μήπως και λίγο πρωταγωνίστρια;

ËÑ{Ð{Ñ~ÖÜÑÈKÑ¨{Ó³Ñ{ÑoÑKoËÉ{o{Ñ³Ë~ÒÉ{ÜÜÊÇÓ³i.³
tÛÉÜÉØ~ÈKÓ³ÑuV³iÉTÜÖ
~Ò{ÑÉo~ÜiÐÑ³Ò~{ÑViÙ{ÒÜÉ~³Ø
³iØÖoT¨iØ³ÓTiØV³Ýx¦HHVi
~{{~ÊÙ{ÒK¨i³ÜÒT
³iØV~Ñ{ÌØ{o~{ÐÒ³Ñ{oÈ¨ËÇÉ{
ÑTÈÇÈ¨ÓÉ{Ñ¤³iÒÜÜi4¤
ÑÈ³Ê³iÓ{ÑVÉËÑ{ËoÈ¨Ñ
¨³ÑoË³¨{Ñ
Ο Μιχάλης Κρόκος αγαπάει την πόλη
τελικά;

ÒÜÜÙÉ³~Ó×³É³Ñ{Ó³{ ËÑ{ÓÑØÊ¨ÑØÑÑo~ÑÐÓØÑ
ÈÒ¨ÂÉ{É~ÉËVÌØ~Ñ{³Ì{ÒÜÜ{
åÜÜÒ~{ÑÈ³ÌÑoÒiÉËÑ{VÐÒÜÜ
Εχετε Facebook, Twitter κ.τ.λ.;
Υπάρχει καθόλου ποίηση εκεί μέσα;

>R_H}.TÉ³{~Ò¨Ì×Ñ³ÑÛÉ
ÈÐKÑËÉ{~Ò³{{Ù{ÑË³É¨É~ÉËÐÓÑÑ{io¨Ñ×ÊVÑ³{³¨Ó×É³Ñ{
(Ñ¨Ñ{ÉË³Ñ{$¨Ë³ÉVÈÒ¨TÉ{
tÑ¨ÑËiiuV~ÒÉ{~Ñ{¨ËÐÑÓKÑ{ÑViËiiÈÒ¨TÉ{Ñ³ÖVÌV³{~Ñ{ÑÜÓÐÉ
'È³¨É{~Ñ{³³{ÐÓ³
.³{ØÈT³É¨{ÓØÉ×ÌÙÈØ³
{³ÉÜÉ{ÐÓ³¨ÜVÚÑ³i
K¨É{ØÑ~¨{KØÐ¨³ÒÈ
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ΚΟΣΜΟ
ΛΟΝΔΙΝΟ

ΠΑΡΙΣΙ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

Το μυστικό του Λεονάρντο

«Διάλογος» σχεδίων

Οι σουφραζέτες

Υπόθεση αρχαιοκαπηλίας

Ο «καλλιτέχνης δρόμου»

Συντηρητές³iØ Ú{~ÊØ({Ñ~ÚÊ~iØ³ÈÙËÈtKÐKÒ¨Ù{Ñu³i
t(ÑÑoËÑ³K¨ÒTu³ÈÉÒ¨³³ÑË³{ÐÉ³¨{É{ÙÑ~³{KÜËÉØVÑ~ÑÜÖ³³ÑØÌ³{ÐÉoÒÜØÇo¨Ò×ØÉËTÉÂÑÑÙÈÜÓÉ{
É{³ÌÈÉÒ³~ÑÐKÒV~Ñ{ÐÉ
{Ó³ÑT¨ÐÑ³ÑV³³ÉÜ{~ÌÓ¨o
${ÓÉØÑÑ~ÑÜÖÉ{ØÚÑÑ¨È{Ñ³ÖÑÑÜÈ³{~Ò³~{ÌÐÉ³i
ÉÉ¨TÌÐÉiÓ~ÚÉi³iØ Ú{~ÊØ({Ñ~ÚÊ~iØ³ ÓÐK¨{VÐÉÑ×¨ÐÊ³ÑlÆÆT¨Ì{ÑÑÌ³ÚÒÑ³³È
~ÑÜÜ{³ÓTi

Το σχέδιοK¨{~Ì³ÑÒ³³É³
È¨ÊÑ³iØ~ÑÜÜ{³ÉT{~ÊØÙiÐ{È¨oËÑØ³iØÙ{ÒiÐiØVÌ~Ñ{ÑÐ×{ÜÉoÌÐÉiØV0¨Ó{{ ÍÐ{{Ñ³iÓ~ÚÉi³º©`_X¤!¦©>ÃV³i¨³i
³iØÉÐÉoÒÜoÑÜÜ{~ÌÐÈÉËVi
¨É³ÑËÙÑ~ÑÜÜ{³ÓT{ØÉ{ÜÓoÉ{Ò{Ñ~Ñ{Ü{oÌ³É¨o³ÒÓ¨oÑÑÌ
³{ØÈÜÜoÓØ³È{³¨{~Ö{Ù¨ÖÐÑ³Øo{ÑÑ³Ñ×Ó¨É{ÉtÙ{ÒÜouÐÉ
Ù{~Ò³iØTÓÙ{ÑVÌÈiÚÉÐÑ³{~Ê
~{ÉË³Ñ{oÖ¨ÑÌ³iÑoËÑÈ
×Ó¨É{³ÒÚ¨Ó¨³ÑØ~Ñ{
iÉ{ÚÈÐËÑ

Οταν ³~ÑÜ~ÑË¨{³È³o~¨ÓÓ¨ÑÉ³ii³¨Ëii
³È.È³ÒoÐÑ³ØV³ÈÉË.Ð{ÚÌ{ÑÑÓ~³iÉÐÉ¨{~ÒÉ~ÚÓÐÑ³Ñ
ÑÌ³ÑoÑ³È×¨ÑÇÉ³~Ñ{
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Μικρή ερωτική καλοκαιρινή ιστορία 4
Συνέβη ÇØÞÁÝ ßÍÕÆÙÚÕß¡ÁÞØÏÔÇ
ÙßÓÈËÃÄÓÜÝÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÊËÔÍÔÜØÃàÕÔÚÇÔ½Ó¦ÒÒÕÔËÑËÃÔÎÇÍÔÕÕÆÙËËÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝÚÎÔÆÖÇØÐÂÚÕß
ÜÝÚÄÚËÚÎÔÁÈÒËÖËÙÞËÊÄÔÑ¦ÛË
ÔÆÞÚÇÙÚÇÃÊÏÇÓÁØÎÙÚÕßÝÃÊÏÕßÝ
ÖËàÄÊØÕÓÕßÝÓËÚÇÓÖÇØÑÇÏÚÏÝÚÇÈÁØÔËÝ©ÏÖÇØÁËÝÚÕßÝÂÚÇÔÒÃÍÕ
ÖÕÒÆÑÕÏÔÁÝ¡ÃÇÚßÖÏÑÂÙÆÙÚÇÙÎ
ÖËØÏÙÚÇÙÏÇÑÂÑÇÏÇÊÏ¦ÌÕØÎÂÚÇÔ
ÚÕÇÖ×ÚÇÚÕÄØÏÕÚÎÝÙÞÁÙÎÝÚÕßÝ
ÏÜÙÚÄÙÕËÑËÃÔÕÝÚÎÔÇÔÇàÎÚÕÆÙË¥ÙÖÕßÓÏÇÔÆÞÚÇÙ»ÁÔÇÍÜÔÏÇÑÄÓÖÇØÙËÇÛÎÔÇáÑÄÖËàÄÊØÕÓÕÇÌÕÆÕÏÑÕÏÔÕÃÚÕßÝÍÔÜÙÚÕÃÑÇÏ
ÌÃÒÕÏ¦ØÞÏÙÇÔÔÇÇÖÕÞÜØÕÆÔÁÓËÏÔÇÔÕÏÊÆÕÚÕßÝÔÚÕßÝØÜÚÂÙËÚË
ÑÇÔÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÊÆÕÊËÔÖØÁÖËÏ
ÔÇÛßÓ¦ÚÇÏÚÏÁÖÏÔÇÔÏÇÒÄÍÕßÝ
ÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÝÄÓÜÝÇÝÖÕÆÓËÄÚÏ
ËÑËÃÔÎÁÖÏÔË¬àÁÏÓÙÕÔÑÏËÑËÃÔÕÝ
ÚàÏÔÚÄÔÏÑ¬ÎÔÇÓÎÞÇÔÃÇÊÏÁÒßÙË
ÙÏÍ¦ÙÏÍ¦ÚÕÕÏÔÄÖÔËßÓÇÚÕÖØÕÞÜØÎÓÁÔÕÚÎÝ×ØÇÝÑÇÏÕÏÑÕÏÔÕ-

Για λίγο, στα είκοσι
οκτώ του, πίστεψε ότι
η πραγματικότητα
καμιά φορά υποκλίνεται
στο όνειρο.
ÚÕÖÃËÝÖËØÃÊÏÇÑÕÖ×ÔÑËÃÔÎÛÇ
ÁÌËßÍËÚÎÔËÖÕÓÁÔÎÍÏÇÁÔÇÔÎÙÃ
ÓËÖÇØÁÇÑËÃÔÕÝÊËÔËÃÞËÑÇÔÕÔÃÙËÏÚÃÖÕÚÇÇÑÄÓÇËÔÁØÞËÙÇÏÓÇàÃ
ÓÇÝ"®ÚÕßËÃÖËÐÇÌÔÏ¦àÕÔÚ¦ÝÚÕÔ
ÁÞÛÎÑËÞÜØÃÝÔÇÚÕÙÑËÌÚËÃËÔ
ÛÇÂÐËØËÑÇÔÁÔÇÔÇÒÒ¦ÊÁÞÛÎÑË
¬ÎÔËÖÕÓÁÔÎÚÕÖØÜÃÚÎÒËÌÜÔÂÛÎÑÇÔÍÏÇÚÇÊÏÇÊÏÑÇÙÚÏÑ¦
ÙÇÍÂÔÎÚÎÝÔÆÞÚÇÝÑÇÏÚÕßÕÏÔÕÖÔËÆÓÇÚÕÝËÃÞÇÔÊÏÇÒßÛËÃÇÁØÛËÏÝÄÔÚÜÝ"®ÚÕÔØ×ÚÎÙËËÑËÃÔÎ
ÇÖÄÚÕÚÎÒÁÌÜÔÕÑ¦ÖÜÝÓËÚÇÔÏÜÓÁÔÎÑÇÏÉßÞØÂ¬ÕÙÑÁÌÚÎÑËÒÃÍÕ
ÖØÕÚÕÆÚÎÝÇÖÇÔÚÂÙËÏ§ÇÏÛÇ

«Στην άκρη του γκρεμού»,Ó¨o³iØ¨É³ÑËÙÑØÇo¨Ò×ÈÌ¨Ñ
Ò{³d¬¬w¬Æ

ÁØÛÜ®ÚÎÝËÃÖËÔÔÕËÃÚÇÏÖÜÝÄÒÇ
ÂÚÇÔÚËÒËÃÜÝÇÓÂÞÇÔÇÑÇÏ¦ÈÕÒÇ
ÙÚÎÔÇØÞÂ¡ËÇÖÕÑÕØÆÌÜÓÇÚÕ
ÄÚÏÁÖØËÖËÔÇÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏÚÕÃÊÏÕ
ÊÜÓ¦ÚÏÕÆÕÖËØÃÖÕß¦ÍÔÜÙÚÕÏ
ÑËÃÔÕÝÔÇÌÒÁÍËÚÇÏÇÖÄÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÓÇÔÇÓÎÊËÃÞÔËÏÚÃÖÕÚÇ
¡ÕÔ¦ÞÇÔÇÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇËÃÔÇÏ
ËßÞ¦ØÏÙÚÕÝËßÍËÔÂÝ
¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÌßÙÏÑ¦ÙßÔÁÈÎ
¡ËÊÏÑÂÚÎÝÖØÕÚØÕÖÂËÔÚÁÒËÏ ÇÏ
ÂÚÇÔÙÇÔÁÑØÎÐÎÏÇÒÃÍÕÙÚÇËÃÑÕÙÏÕÑÚ×ÚÕßÖÃÙÚËÉËÄÚÏÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÓÏ¦ÌÕØ¦ßÖÕÑÒÃÔËÚÇÏ
ÙÚÕÄÔËÏØÕÖÄÚÏÝÓÁØËÝÑÇÏÚÏÝ
ÔÆÞÚËÝÙÚÕÔÎÙÃÛßÓ¦ÚÇÏÓÏÇÓÁÛÎ
¶ÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑÂÖÒÂØÎ¡ÏÇßÖÁØÕÞÎËÐÇÔÚÒÎÚÏÑÂÙÖÇÚ¦ÒÎ×ÓÇÚÇÙËÊÏÇØÑÂÓÁÛËÐÎ
©ÚÇÔËÖÁÙÚØËÉÇÔÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÑÇÏÞÜØÃÙÚÎÑÇÔÙÚÇÙÖÃÚÏÇÚÕßÝ
ÁÑÇÔËÑ¦ÚÏÍÏÇÖØ×ÚÎ¶ÑÇÏÚËÒËßÚÇÃÇ¶ÌÕØ¦ÙÚÎàÜÂÚÕß!ÐÇÖÒÜÓÁÔÕÝÙÚÕÑØËÈ¦ÚÏÑÕÏÚÕÆÙËÚÕÚÇÈ¦-

ÔÏÓËÚØ×ÔÚÇÝÚÏÝÙÚÏÍÓÁÝÓÁÞØÏÔÇ
ÚÎÔÐÇÔÇÊËÃ
ÕÒÆÍØÂÍÕØÇÚÎÔÁÖÔÏÐË¶ÇÔÇÖÄÌËßÑÚÇÏÙÚÕØÃÇÚÕßÝÁÙÈÎÙË
¦ÊÕÐÇÄÖÜÝÄÒÇÚÇÖßØÕÚËÞÔÂÓÇÚÇ
²ØÄÔÏÇÓËÚ¦ÙÚÇÙÇØ¦ÔÚÇÚÕßÝ
ÓÏÇÖËØÃÙÚÇÙÎÚÕÁÌËØËÁÚÙÏ×ÙÚË
ÔÇÐÇÔÇÙÓÃÐÕßÔÚÇÔÑÇÏÖ¦ÒÏ
ÁÔÚÕÔÕ¬ÎÔÁÈØÏÙÑËÇÑÄÓÇÄÓÕØÌÎÖÕÛÎÚÂ ÇÏÂÚÇÔÑÇÏÖ¦ÒÏÑÇÒÕÑÇÃØÏ¡ÕÔ¦ÞÇÖÕßÇÑÄÓÇÑÇÏ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÙßÔÁÈÇÏÔËÇßÚÄÍÏÇ
ÚÕÕÖÕÃÕÑ¦ÖÕÚËÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÙÑÕÚ×ÙËÏÍÏÇÔÇÚÕÇÖÕÑÚÂÙËÏÐÇÔ¦Ú×ØÇÚÕÓËÚ¦ÔÏÜÔËËÖÃÚÄÖÕß
ËÔÚÎÝÚÎÒËÌ×ÔÎÙËÐÇÔ¦ÑËÃÔÎÚÕÔÇÔÇàÂÚÎÙËÇÖÕØÎÓÁÔÎÕØÍÏÙÓÁÔÎÖÒÎÍÜÓÁÔÎÖÄØÎÙËÑÇÏ
ÕÃÊÏÕÝÓËÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÒÒ¦ËÃÞË
ÌÆÍËÏÖÏÇÑËÃÔÎÎÇÃÙÛÎÙÎËÃÞË
ÞÇÛËÃ¬ÕÔÎÙÃÌßÙÏÑ¦ÚÕÊÜÓ¦ÚÏÄ
ÚÕßÝÙÚÕÔÎÙÃÓËÚÇÚÙÇÒÇÑÜÓÁÔÇ
ÙËÔÚÄÔÏÇÖÇØÁÓËÔËÇÑÁØÇÏÕÇÓËÚ¦ÈÒÎÚÕÇÒÎÛÏÔÄ
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ΠΡΟΣ ΩΠΑ

Ηθελα να μείνω φρουρός στην πόλη
Ο συγγραφέας Θωμάς Κοροβίνης μιλάει στην «Κ» για τη Θεσσαλονίκη τού σήμερα και αναπολεί εκείνη που γνώριζε
Συνέντευξη στη ΓΙΩΤΑ ΜΥΡΤΣΙΩΤΗ

«Η Θεσσαλονίκη, ÇÔÊËÔËÃÞËÚÏÝÈßàÇÔÚÏÔÁÝËÑÑÒÎÙÃËÝÛÇÂÚÇÔÓÏÇ
ÖÕÔÚÏÑÄÚØßÖÇÃÔÇÏÄÓÜÝËÙÜÙÚØËÌÂÝÑÇÏÓÃàËØÎÖÄÒÎ¡ÁÞØÏÙÂÓËØÇ¶ÑÇÛ×ÝÎÇÙÏÒËÆÕßÙÇÁÞÇÙËÚÇ
ÇÔÇÍÔÜØÏÙÚÏÑ¦ÚÎÝÙÎÓËÃÇÙÚÕßÝ
ÈßàÇÔÚÏÔÕÆÝÚÎÝÔÇÕÆÝ¶ÊËÔÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÚÎÔÇÔÇÊËÃÐËÏÜÝÚÎÔÖÏÕ
ÈßàÇÔÚÏÔÂÖÄÒÎÚÕßÑÄÙÓÕß®©ÜÓ¦Ý ÕØÕÈÃÔÎÝÙËÑ¦ÛËÚÕßÈÂÓÇ
ÙÞÕÒÏ¦àËÏÚÎÔËÙÜÙÚØÁÌËÏÇÑÇÏÚÎ
ÓÏàÁØÏÇÖÕßÑÇÚÇÚØÁÞËÏÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ ÇÏÁÞËÏÑ¦ÛËÊÏÑÇÃÜÓÇÔÇ
ÚÕÑ¦ÔËÏÑÇÛ×ÝÄÖÜÝÒÁËÏÂÛËÒÇÔÇÓËÃÔÜÌØÕßØÄÝÙÚÎÔÖÄÒÎ
ÄÖÜÝÕ§ÚÃÔÕÝ²ØÏÙÚÏÇÔÄÖÕßÒÕÝÓË
ÚÎÊÏÇÌÕØ¦ÄÚÏËÍ×ÚÎÙÚÏÍÓÇÚÃàÜ
ÊÏÇØÑ×ÝÑÇÏÇÖØÕÑ¦ÒßÖÚÇÓËÁÔÇ
ÙÚÄÞÕ§ÇÇÔÁÒÛËÏÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ¦
ËÙÙÇÒÕÔÃÑÎËÃÔÇÏÍÏÇËÓÁÔÇÖÄÒÕÝ
ÁÒÐÎÝÑÇÏÇÖ×ÛÎÙÎÝÚÇßÚÄÞØÕÔÇ®
ÒÁËÏÖËØÖÇÚ×ÔÚÇÝÁÔÇàËÙÚÄÖØÜÏÔÄÙËÇÍÇÖÎÓÁÔËÝÚÕßÍËÏÚÕÔÏÁÝÙË
ÍÜÔÏÁÝÖÕßÚÕÔÍÕÎÚËÆÕßÔÍÇÖ×ÚÎÔÇÔÇÍÃÇ²ÇÒÑÁÜÔÍÏÇÚÎÔ
ÚÇÖËÏÔÄÚÎÚ¦ÚÎÝ¬ÇÇÔ¦ÑÚÕØÇÚÕß
ÇÒËØÃÕßÍÏÇÚÇÇÔÕÃÍÓÇÚ¦ÚÕßÚÎ
ÓÕÔÂÒÇÚ¦ÊÜÔÑÇÏÚÎÔÔÜÄÒÎ
ÍÏÇÚÎÍØÇÌÏÑÄÚÎÚ¦ÚÎÝÇÔÑÇÏÚÃÖÕÚÇÖÏÇÊËÔËÃÔÇÏÚÕÃÊÏÕ ¦ÖÕÚË
ÖËØÖÇÚÕÆÙÇÙÚÇÙÚËÔ¦ÚÎÝÑÇÏÓË
ÑÇÒÕÆÙÇÔÙÚÏÝÇßÒÁÝÍÏÇÑÇÌÁ¬×ØÇÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔ¦ÔÛØÜÖÕÏ§Ï×ÛÜ
ÓÄÔÕÝÒÒÇÐËÕÛÃÇÙÕÝÞ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÇÔÛØÜÖÏ¦Ý¬ÕÙÑÎÔÏÑÄÚËÒËÃÜÙË®

ÏÇÚÎÔÖØÜÏÔÂÓÇÝÖËØÏÖÒ¦ÔÎÙÎËÖÁÒËÐËÚÇÓÁØÎÄÖÕßÙßÔÇÔÇÙÚØÁÌËÚÇÏÖËØÖÇÚ¦ËÏÑÇÏÔßÞÚÕÖËØÖÇÚ¦ËÏËØÜÚËÆËÚÇÏÚØÇÍÕßÊ¦ËÏ
ËÓÖÔÁËÚÇÏÞØÄÔÏÇÚ×ØÇÖÄÚÕ
ÑÁÔÚØÕÖ¦ÔÚÇÖØÕÝÊßÚÏÑ¦ÄÖÕß
ßÖ¦ØÞËÏÚÕÞÇØÓ¦ÔÏÚÕÇÒÏÙÈËØÃÙÏ
ÎàÜÔÚ¦ÔÏÇ ÇÖ¦ÔÎ¢ØÇÍÑÕÓÇÞÇÒ¦ÛÜÔÕÝÇÊ¦ÊÏÑÇÏÓ¦ÔÏÇØÊ¦ØÎÑËÃÞÚßÖ¦ËÏÚÕÑÇÒÄÑÇÏÚÕ
ÑÇÑÄÕÖÇÒÓÄÝÚÎÝÒÇáÑÂÝÊÏÇÙÑÁÊÇÙÎÝÚÎÝÇÓÇØÚÃÇÝÏÇÚÃÇÖÄÚÎÔ
¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÎÓÖÕßØàÕßÇàÃÇÊËÔ
ËÖÏÚØÁÖËÏØÜÍÓÁÝÙÚÕÖØÕÙÜÖËÃÕ
ÚÎÝÁÒËÏÔÇÙßÔÇÒÒ¦ÙÙËÚÇÏÓË
ÖËØÏÛÜØÏÇÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÔÇËÓÖÔÁËÚÇÏÔÇÑÇÚÇÍÍÁÒÒËÏÔÇÇÐÏÕÒÕÍËÃ
ÔÇÙßÔÊÏÇÒÁÍËÚÇÏÑÇÚ¦ÚÕÊÕÑÕÆÔ
ÑÇÏÑÇÚ¦ÖËØÃÖÚÜÙÎÞÜØÃÝÇßÚÄ
ÔÇÚÎÝÖØÕÙÊÏÕØÃàËÏÚÎÔÚÇßÚÄÚÎÚ¦
ÚÎÝÕÆÚËÑÇÚ»ËÐÇÃØËÙÏÔ®
ËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÇÖÕÒÆÞØÜÓÇ
ÌÕßÒ¦ØÏÇÑÇÏÚÇÞËÏØÕÖÕÃÎÚÇÇÖÄ
ÚÕÔÃÊÏÕÈØÇÞÏÄÒÏÇÙÚÎàÜÂÑÇÏÙÚÕ
ÁØÍÕÚÕßÜÓ¦ ÕØÕÈÃÔÎÑßØÏÇØÞËÃÚÕÇÙÖØÄÓÇßØÕ©ÏÙÑÕÚËÏÔÁÝ
ÔÆÞÚËÝÚÎÝÒÇáÑÂÝÊÏÇÙÑÁÊÇÙÎÝ
ÕÏÓÇÆØËÝÙËÒÃÊËÝÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÇÖ»
ÄÖÕßÇÔÚÒËÃÂØÜËÝÚÎÝÖØÕÙÜÖÏÑÂÝÚÕßÓßÛÕÒÕÍÃÇÝÍÏÇÔÇÌÜÚÃÙËÏ
ÚÎÔÇÔÛØÜÖÕÍËÜÍØÇÌÃÇÚÕßÒÇáÑÕÆ
ÇÙÚÏÑÕÆÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÙÚÕÙßÍÍØÇÌÏÑÄÚÕßÁØÍÕ¡ËÌÄÔÚÕÙßÞÔ¦ÚÏÝ
ÊÆÕÕÒÏÚËÃËÝÚÕß¬ÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ
ÑÇÏÚÎÔ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎ
ÖÄÔÁÕÝÑ¦ÔÜÖÕÒÒÁÝàÜÁÝÙË
ÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÖÄÒÎÑÇÏÚÕÔÏÊÏÇÃÚËØÕÈÃÕÓÕß©¡¦ØÑËÝÒÁËÏÄÚÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÈÏ×ÔËÏÚØÃÇËÖÃÖËÊÇÙÚÎÔ
ÚÇßÚÄÚÎÚ¦ÚÕß¬ÎÊÎÓÄÙÏÇÚÎÔ
ÖØÕÙÜÖÏÑÂÑÇÏÚÎÓßÙÚÏÑÂàÜÂ
ÊÏÑÂÓÕßÖØÕÙÜÖÏÑÂàÜÂÙÚÎÔ
ÖÄÒÎËÃÞËÊÆÕÖÒ¦ÔÇËÖÃÊØÇÙÎÝ
¬ÕÁÔÇËÃÔÇÏÚÏÑ¦ÔÜÓËÖÕÏÕßÝÚÕ
Ñ¦ÔÜÑÇÏÖ×ÝÚÕàÜ¬Õ¦ÒÒÕËÃÔÇÏ
ÚÕÓ¦ÚÏÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏÖÄÖÇÏÊÃËÃÞÇÖÕÒÆËßÇÃÙÛÎÚËÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÑËØÇÃËÝÓËÚÎÔÇÊÏÑÃÇÚÎÔÖÕØËÃÇÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÞÜØÃÝÑÆØÕÝ
ÂÏÙÞÔÂÊÆÔÇÓÎ ¦ÛË¦ÔÛØÜÖÕÝ
ÁÞËÏÁÔÇÇÐÏÇÑÄÙÆÙÚÎÓÇÊÏÑÂ
ÓÕßØÏÙÚËØ¦ÐËÑÏÔ¦ËÏÇÖÄÇßÚÄ
ÃÔÇÏÈÏÜÓÇÚÏÑÂÝÖØÄÙÒÎÉÎÝ¬Õ
ÈÃÜÙÇÇÖÄÓÏÑØÄÝÙÚÎ¡ÎÞÇÔÏ×ÔÇ
ÚÕËÃÊÇÙÚÎÔÖÄÒÎÑÇÏÚÕÙÚÎØÃàÜ
ÙËÄÒÎÓÕßÚÎàÜÂ®ÓÕßÒÁËÏÑÇÛÏÙÓÁÔÕÏÙËÁÔÇÙÆÍÞØÕÔÕÑÇÌËÔËÃÕ
ÄÖÕßÇÔÇàÎÚÂÙÇÓËÚÎÊØÕÙÏ¦ÚÎÝ
ÑÇßÚÂÝÓÁØÇÝ
ËÔËÃÔÇÏÚÕÃÊÏÕÑÇÌËÔËÃÕÄÖÕß
ÖËØÔÕÆÙËÚÏÝ×ØËÝÚÕßÖÇÏÊÃÙÚÎ
¡ÎÞÇÔÏ×ÔÇÑËÃÔÕËÃÞËÊÏÇÚÇÐÏÑÄÞÇØÇÑÚÂØÇÑÇÏÂÚÇÔÓÁÍÏÙÚÕ
ÙÞÕÒËÃÕÑËÃÙÆÞÔÇàÇÔÄÒÕÏÇØÏÙÚËØÕÃÊËÐÏÕÃÍËÜØÍÕÃÉÇØ¦ÊËÝ
ÑÇÖËÚ¦ÔÏÕÏÈÇØÑ¦ØÎÊËÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÑ¦ÖÕÏÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÇÖÄÚÇÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇÖÕßÙËÑÕÏÔÜÔÏÑÕÖÕÏÕÆÔÖÕ-

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Πρωινή περιπλάνηση

«Από παιδίÉËTÑÜÖÉÈÑËÚi³ÉØ~{{~ÓØ~É¨ÑËÉØÐÉ³iÑÙ{~ËÑV³i¨ÉËÑ³ÑÚ¨T¨ËØ~Ö¨ØÊ{TÊÙÖÑÐiuVÜÓÉ{1ÐÒØ¨KËiØ

Οκτώ ÑÌ³Ñ´mK{KÜËÑ³ÈV³¨Ño¨Ò×É{ÓÑÑ~ÌÐiÐÉÚÓÐÑ³$ÙÈÓÑåÙ¨Ö³tÛÉ~ÒÓÑ~Ñ³Ò×Ñ³ÑËÑÐÈÚ{³Ì¨iÐÑÒÐÉÜÓ³iVÌT{ÐÈÚÜoËÑÐÓ³iØÜo³ÉTËÑØu
ÒÆÔÜØÃÝßÚÄËÃÔÇÏÑÇÏÑÇÒÄÑÇÏ
ÑÇÑÄ ÇÑÄÍÏÇÚÃÓËÚÄÙËÝÏÙÞßØÁÝ
ÖØÕÙÒÇÓÈ¦ÔÕßÙËÝÚÇØ¦àËÚÇÏÎÏÊÏÕÙßÍÑØÇÙÃÇËÔÄÝÖÇÏÊÏÕÆÇÖÄÚÎÔ
¦ÒÒÎÄÓÜÝÁÞËÏÓÏÇÖÇØÇÑÇÚÇÛÂÑÎÜØÏÓÄÚÎÚÇÝÙËÖÕÒÒ¦ËÖÃÖËÊÇ®
¡ËËÑËÃÔÕÒÕÏÖÄÔÚÕËÐÇÙÑÎÓÁÔÕ
Ó¦ÚÏÑÇÏÇßÚÃÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»
ÓÏÑØÄÝÇÑÄÓÎÙÚÎÔÇÍÕØ¦¡ÕÊÏ¦ÔÕ
ÁÖÏÇÙË®ÚÇÈÏ×ÓÇÚÇÚÎÝÖÕÒÆÍÒÜÙÙÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÙÚÇÖËÏØ¦ÍÓÇÚÇ
ÚÜÔËÓÖÄØÜÔÓËËÈØÇáÑÁÝÚÕÆØÑÏÑËÝÍÇÒÒÏÑÁÝÇØÈÇÔÃÚÏÑËÝÒÁÐËÏÝ
©ÖØ×ÚÕÝÙÖÄØÕÝÍÏÇÚÎÔÇÔÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÓÏÇÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÖÕß
Þ¦ÛÎÑËÑÇÏÑßØÃÜÝÚÎÝÍÒ×ÙÙÇÝËÃÞËØÏà×ÙËÏØÍÄÚËØÇÜÝÌÕÏÚÎÚÂÝ
ÌÏÒÕÒÕÍÃÇÝÓËÚËÔÚÜÓÁÔËÝÑËØÇÃËÝ
ÁàÎÙËÚÕÔÖÇÒÓÄÚÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÓËÚ¦ÚÕÕÒßÚËÞÔËÃÕÄÚÇÔ
ÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÂÚÇÔÊÏÇÛÁÙÏÓÕÏÙÚÎÔ
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÑÇÏÙÚÏÝÌÏÒÃËÝàÎÙÇ
ÄÓÜÝÑÇÏÚÎÔÑÇÚÎÌÄØÇÚÎÝÖÔËßÓÇÚÏÑÂÝÇÔÄÊÕßÚÎÔÖÇØÇÑÓÂÚÎÝ
ÙÚÇÚÁÒÎÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß» ®
ÕÏÇÈÏ×ÓÇÚÇÑÇÛÄØÏÙÇÔÚÏÝ
ÙßÍÍØÇÌÏÑÁÝÚÕßÇÔÇàÎÚÂÙËÏÝ"
ÚÎÔÖÄÒÎÂÓÕßÔÖ¦ÔÚÇÖËØÏÖÇÚÎÚÂÝÓÕÔÇÞÕÖËØÖÇÚÎÚÂÝÑÇÏÔßÞÚÕÖËØÖÇÚÎÚÂÝ©ÏÖËØÏÖÇÚÎÚÁÝ
ÇÖÄÚÕÔÑÇÏØÄÚÕßªËÓÖÄÇÑÄÓÇ
ÇÔÇÑ¦ÒßÖÚÇÔÚÏÝÓßÙÚÏÑÁÝÚÏÝÑØßÌÁÝÖÚßÞÁÝÚÎÝàÜÂÝ¬ÎÔÆÞÚÇÎ
ÖÄÒÎÌÕØ¦ËÏ¦ÒÒÇÞØ×ÓÇÚÇ Ï¦ÒÒÎÙÑËßÂÒÁÖËÏÝÁÔÇÔÑÄÙÓÕÖÕß
ÙÚÕÌÜÝÚÎÝÎÓÁØÇÝÊËÔÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÚÇÏÔßÞÚËØÏÔÂÇÔÇàÂÚÎÙÎËÃÔÇÏÖÏÕËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÖÕÏÑÏÒÄÓÕØÌÎÑÇÏÖÏÕÖËØÏÑÕÒÄàÇÍÏÇÚÃÞÜØÃÝ
ËÖÏÑÏÔÊßÔÄÚÎÚÇÞÜØÃÝØÃÙÑÕÎ
àÜÂËÃÔÇÏÇÔÕÆÙÏÇ²ÜØÃÝÖÕÏÑÏÒÃÇ
ÙÚÏÝÖÇØÁËÝÑÇÏÙÚÎÊÏÇÙÑÁÊÇÙÎ
ÊËÔÌÚ¦ÔËÏÝÙÚÕÔÑÄÙÓÕËÔÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÙÇÏÚÕßÝÑØÇÊÇÙÓÕÆÝÚÎÝ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÝÔÊËÔÈ¦ÒËÏÝÚÕÞÁØÏ
ÙÕßÙÚÎÌÜÚÏ¦ÔÇÑÇËÃÖ×ÝÛÇÓßØÏÙÚËÃÝÚÎàÜÂ"®

Τώρα δεν υπάρχουν
άνθρωποι. Νιώθω
μόνος. Αλλαξε ο θίασος,
χάνονται τα στοιχεία
της ανθρωπιάς.
Το σκηνικό τελείωσε.

Χωρίς ποικιλία στις
παρέες και στη διασκέδαση, δεν αντιλαμβάνεσαι τους κραδασμούς
της κοινωνίας. Αν
δεν βάλεις το χέρι σου
στη φωτιά να καεί, πώς
θα μυριστείς τη ζωή;

Η προδοσία είναι
το σιχαμερό της ανθρώπινης σύστασης. Για
όλους, σε προσωπικό
και εθνικό επίπεδο.

Για εμένα η αξία ενός έργου είναι
να λάμπει και έπειτα από 50 χρόνια
Πού νυχτοπερπατούσε; ©ÖÕßÚÕÔ
ÑÇÒÕÆÙËÎÖËØÃÙÚÇÙÎ©ÖÕßÓßØÏàÄÓÕßÔÄÚÏàÕÆÙÇÑÇÏÓ¦ÛÇÏÔÇ
©ÖÕßßÖÂØÞËÓÏÇ¦ÒÒÎàÜÂ©ÑÄÙÓÕÝÚÎÝÇÓÇØÚÃÇÝÖÕßËÔÚÇÌÏ¦ÙÚÎÑË¸ ÇÔ¦ÒÔÚ»ÓÕÆØ¹ÚÇÒÇáÑ¦ÓÇÍÇàÏ¦ØÄÒÇÈÇÚÕÐËÉÆÞÏÙÓÇ
ÚÕßÒÇáÑÕÆÚØÇÍÕßÊÏÕÆàÎÙÇÚÕÔ
ÓÆÛÕÚÎÝÑÇàÇÔÚàÏÊÏÑÂÝËÖÕÞÂÝ
ÞÜÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÙÚÇÖ¦ÒÑÇ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚËÝ¡ÖÁÒÒÕßÄÒß¦ÔÕßÍÔ×ØÏÙÇÚÕßÝÓÆÛÕßÝ
ÓÕßÃÓÇÏÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÈ¦ØÊÕßÝ
ÖÕßÁÞÕßÔÕØÍÇÔÏÑÂÙÞÁÙÎÓËÚÕ
ÛÁÓÇ©ÒÇÇßÚ¦ËÃÔÇÏÓÏÇÖØÕÃÑÇ
ËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÓÏÇÛËÜØÎÚÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎËÔÄÝÖÕßÌÒËØÚ¦ØËÏÓËÚÕ
ØËÓÖÁÚÏÑÕÍÏÇÚÃËÃÔÇÏÓÄÊÇÃÔÇÏ
ÕÇÙÚÏÑÄÝÒÇáÑÄÝÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÁàÎÙÇÑÇÏÛÁÒÎÙÇÔÇÊÏÇÙ×ÙÜÓËÙßÔËÏÊÎÚÂÖØÄÛËÙÎÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÑÇÏÚÕÚØÇÍÕÆÊÏËÔÑ¦ÔÜÁÔÇÑÇÚ¦ÌÇÔÚÇÙÃÇÔ
ÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ ¦ÔÜÓËÒÁÚÎÄÞÏ
ÓßÛÕÒÕÍÃÇÓÁÙÜÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ©ÓÜÝÇÔÊËÔÍÃÔËÏÊÏÇÞËÃØÏÙÎ
ÚÎÝËÓÖËÏØÃÇÝËÖËÐËØÍÇÙÃÇÚÕß
ÈÏ×ÓÇÚÕÝÑÇÏÚÎÝÍÔ×ÙÎÝÊÄÔÎÙÎÚÎÝÏÊÁÇÝÙÚÎÔÖØ¦ÐÎ×ÙÚË
ÔÇÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÁÔÇÊÎÓÏÕÆØÍÎÓÇ
ÒÄÍÕßÚÄÚËÚÕÁØÍÕÊËÔÁÞËÏÙÕÈÇØÁÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝËÖÏÚßÞÃÇÝÑÇÏ
ËÖÏÈÃÜÙÎÝÏÇËÓÁÔÇÎÇÐÃÇËÔÄÝ
ÁØÍÕßËÃÔÇÏÔÇÒ¦ÓÖËÏÑÇÏÁÖËÏÚÇ
ÇÖÄÞØÄÔÏÇ§ÇËÃÔÇÏÞØÂÙÏÓÕ
ÜÌÁÒÏÓÕÊÏÊÇÑÚÏÑÄ®
¡ËßÒÏÑ¦ÚÎÒÇáÑÂÍÒ×ÙÙÇ¶ÓÏÇ
ÑÇÚ¦ÑÚÎÙÎÈÏÜÓÇÚÏÑÂÚÎÛÎÚËÃÇ
ÙÚÇÍØ¦ÓÓÇÚÇÑÇÏÙÚÎÔËØËßÔÎÚÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ¶ÙÚÄÞËßÙÎËÃÔÇÏ

ÎÇÔÛØÜÖÕÍËÜÍØÇÌÃÇ¡ËËÔÊÏÇÌÁØÕßÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÞÇØÇÑÚÂØËÝ
ÞÕÆÍÏÇÇÔÚÏÛÁÙËÏÝÎÇÔÚÏÖÇÒÄÚÎÚÇ
ÚÜÔÚ¦ÐËÜÔÚÕÓÜÙÇáÑÄÚÎÝÖÇÒÏ¦Ý
ÖÄÒÎÝÚÕÙÆÍÞØÕÔÕÊËÔÓËËÔÊÏÇÌÁØËÏÏÙÚËÆÜÄÚÏÍÏÇÔÇÖËØÏÍØ¦ÉËÏÝÓÏÇÖÒÎÍÂÖØÁÖËÏÔÇÑÒËÃÙËÏ
ËÔÓÖÕØËÃÝÔÇÚÎÔÖËØÏÍØ¦ÉËÏÝ
ÚÎÔ×ØÇÖÕßÞÇÃÔËÏÕÏËÝÖÒÎÍÁÝ
¦ÒÒÜÙÚËÁÞÕßÔÑÒËÃÙËÏ" ÇÚ»ÕßÙÃÇÔÑÇÓÃÇ©ÆÚËÎÖßØÑÇÍÏ¦ÇÑÄÓÎ
ÖÒ×ÝÚÏÝËÖÕßÒ×ÔËÏÕÞØÄÔÕÝ. ÖÕÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÝÚÏÝÖÒÎÍÁÝÊËÔÙ×àËÏÝ
ÚÃÖÕÚÇÇÒÒ¦ÊÃÔËÏÝÚÎÔËÏÑÄÔÇÚÕß
ÇØÔÎÚÏÑÕÆÌÏÒÓÚÏÝÙÑÏÁÝ®.

«Ολα γίνονται Τσάιναταουν»
ÇÏÙÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÖÄÒÎÖÕÆ
ßÖ¦ØÞËÏÑÇÚÇÌßÍÂÍÏÇÈÏ×ÓÇÚÇ;
«ÖËÏÊÂÄÖÜÝËÃÖÇÚÕÙÑÎÔÏÑÄ
ÚËÒËÃÜÙËÊËÔÁÞÜÇÔÇÍÔÜØÃÙÏÓÇ
ÓÁØÎÖÒÁÕÔÔÇÑÇÚÇÌÆÍÜËÔ
ßÖ¦ØÞËÏÑÇÔÁÔÇÙÚÁÑÏÖÏÇ¡Õß
ÚÇÖÂØÇÔÄÒÇ ÇÏÙÚÏÝÊÆÕÖÕÒÏÚËÃËÝ ÇÏÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÑÇÏÙÚÎÔ
ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎ ÏËÑËÃÄÖÜÝ
ÑÇÏËÊ×ÊËÔÂÐËØÇÚÏÔÇÖØÜÚÕÊÏÇÒÁÐÜÜÝÖØÕÝÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇ©ÒÇ
ÍÃÔÕÔÚÇÏ¬Ù¦ÏÔÇÚÇÕßÔÃÓÇÏÐÁÔÕÝ
ÙÚÏÝÖÄÒËÏÝÓÕß¬×ØÇàÜÍÏÇÔÇ
ËÃÓÇÏÑÇÒ¦ÓËÚÕÔËÇßÚÄÓÕßÓËÚÇ
ÊÏÑ¦ÓÕßÈÏ×ÓÇÚÇ¬Ç¦ÒÒÇÂÚÇÔ
ÓÏÇ¦ÒÒÎàÜÂ¤ßÞÕÖÇÛÕÒÕÍÏÑÄ
ÇÒÒ¦ÓËÚØÁÌËÏØÕÙÇØÓÄàËÙÇÏ
ÂÇÒÒÏ×ÝÌÇÔÚÇÙÏ×ÔËÙÇÏ¬×ØÇ
ÄÒÇËÃÔÇÏÃÊÏÇ©ÓÕÔÕÊÏ¦ÙÚÇÚÕÝ
¦ÔÛØÜÖÕÝÄÖÜÝËÃÞËÖØÕÈÒÁÉËÏÕ
¡ÇØÑÕÆàËÌÏÒÕÙÕÌ×ÔÚÇÝÍÏÇÔÇ
ÓÇÝÖËÏÇØÔÎÛËÃÚËÇÔÚÏÙÚÇÛËÃÚË
ÙËÇßÚÄÚÕÓÕÔÚÁÒÕÍÏÇÔÇàÂÙËÚË

ÖÏÕÖÒÕÆÙÏÇÑÇÏÊÏÇÔÛØ×ÖÏÔÇË
ÇßÚÄÚÕËÃÊÕÝÇÔÛØ×ÖÕßÚËÃÔÕßÓË
ÔÇÑÇÚÇÒÂÐÕßÓËÑÇÛÕÒÏÑ¦ ÏÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÄÚÏÖÏÕÇÖËÞÛÁÝ®
×ÝÇÔÚÏÙÚÁÑËÚÇÏ"ËÔÓÖÕØ×
ÔÇÑ¦ÔÜÑ¦ÚÏ¬ÕÓÄÔÕÖÕßÓÖÕØ×
ËÃÔÇÏÔÇÚÇÖËØÔ×ÓÁÙÇÇÖÄÚÏÝ
ÊÕßÒËÏÁÝÓÕßÔÇÙßÔÕÓÏÒ×ÓËÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔØ¦ÌÕÔÚÇÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÇßÚÂÔÚÎÔÖËØÃÕÊÕÍÏÇÚÕÔ
ÔÊØÕÆÚÙÕÐÇÔÇà×ÇÔÇÙÚÇÃÔÜÑÇÏ
Ñ¦ÔÜÊÏÑÄÓÕßÁÔÇÔ¦ÔÛØÜÖÕÖÕß
ÇÖÒ×ÝÚÕÔÐÁØÕßÓËÜÝÁÔÇÔÇÒÎÚÇØ¦ÕÖÒÇØÞÎÍÄ®
×ÝÖØÄËÑßÉËÕÔÊØÕÆÚÙÕÝ"
¡ÏÇÖÇØÇÍÍËÒÃÇÍÏÇÚÕËÖËÚËÏÇÑÄ»ÒËÏÚÕÆØÍÎÙËÜÝÖØÄÑÒÎÙÎ
ÔÇØÜÚÂÛÎÑÇ!ÖÕÏÕÛÁÓÇÓËÖËÏØ¦àËÏÙÚÕ»"ÓÖÇÓÖËÙÏ¦ÑÁÌÚÎÑÇ
ÚÕÔ©ÊßÙÙÁÇÔÊØÕÆÚÙÕÙÚÎÌßÒÇÑÂÓÕÔÕÍØÇÌÃÇ¸©ÒÃÍÎÓÖÁÙÇ
ÕØÁÓÖØ¦ÚÏÓËÚËÒËßÚÇÃÇÔÆÞÚÇ
ÚÕßÔÊØÕÆÚÙÕßÙÚÎÔÑØÄÖÕÒÎ¹
ÛÇÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝ
ÍØÇÇÔÇÖÚÆÞÛÎÑËÙËÁÔÇÔÇßÚÕÇÔÇÌÕØÏÑÄÓÕÔÄÒÕÍÕÔÇßÙÓÇÂÚÇÔ
ÎÓÖÇÓÖËÙÏ¦ÖØÕÊÕÙÃÇËÃÔÇÏÚÕ
ÙÏÞÇÓËØÄÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÙÆÙÚÇÙÎÝÏÇÄÒÕßÝÙËÖØÕÙÜÖÏÑÄÑÇÏ
ËÛÔÏÑÄËÖÃÖËÊÕ¡ËÇßÚÄÚÕÑÃÔÎÚØÕÁÓÖÒËÐÇÙÚÇÊÃÞÚßÇÚÕÔ©ÊßÙÙÁÇÑËÔÚ×ÔÚÇÝÚÕÖÕØÚØÁÚÕÚÕß
ÍÏÇÔÇÚÕÔÊÏÑÇÏ×ÙÜÑÇÏÒÃÍÕÓÁÙÇÙÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÖÒÇÙÇÓËÚÎ
ÍÒ×ÙÙÇÚÕßÊÏÇÒÄÍÕßÝÓÏÇÍÒ×ÙÙÇ
ÓËÏÑÚÂÖÇÒÇÏ¦ÑÇÛÇØËÆÕßÙÇÓË
ÞÜØÏ¦ÚÏÑËÝÇØÈÇÔÃÚÏÑËÝÏÚÇÒÏÑÁÝ
ÑÇÏÚÕßØÑÏÑÁÝÒÁÐËÏÝÚÙÏÑ¦ÔÜ
Ñ¦ÚÏÍÏÇÚÕÔÔÊØÕÆÚÙÕÄÖÜÝÁÑÇÔÇÍÏÇÚÇÈÏÈÒÃÇÓÕß
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ΒΙΒΛΙΟ

Εργο-σταθμός
της παγκόσμιας
λογοτεχνίας
Ενα λατινοαμερικανικό αριστούργημα
για την απώλεια της αθωότητας
ΕΡΝΕΣΤΟ ΣΑΜΠΑΤΟ
Περί ηρώων και τάφων
μτφρ. Κλαίτη Σωτηριάδου
εκδ. Μεταίχμιο, 2019, σελ. 688
Της ΤΕΣΥΣ ΜΠΑΪΛΑ

«Θα δείτε Ú×ØÇÇÔÓÖÕØËÃÔÇÓÏÒ¦ËÏ
ÑÇÔËÃÝÍÏÇÚÕÚßÞÇÃÕË¦ÔÚÕÚßÞÇÃÕ
ÁÞËÏÚÕÖÇØÇÓÏÑØÄÔÄÎÓÇÍÏÇÚÕßÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÔÚÏÛÁÚÜÝÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÑÏÔÕÆÔÚÇÏÙÇÔßÖÔÕÈ¦ÚËÝÖØÕÝ
Ñ¦ÖÕÏÕßÝÙÑÕÖÕÆÝÖÕßÊÏÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏÇÄØÏÙÚÇÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÇÒÒ¦
ÖØÕÝÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÁÒÑÕÔÚÇÏÄÖÜÝ
ÎÖËÚÇÒÕÆÊÇÇÖÄÚÎÌÒÄÍÇ®
ÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÁØÍÕÚÎÝÒÇÚÏÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÇÖÄÁÔÇÔ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÖÕßÊÏÑÇÃÜÝÑÇÛÏËØ×ÛÎÑËÜÝÑÕØßÌÇÃÕÝÚÕËØÃÎØ×ÜÔÑÇÏÚ¦ÌÜÔ®ÚÕßØÔÁÙÚÕ¦ÓÖÇÚÕÙÚÎÔËÐÇÏØËÚÏÑÂÓËÚ¦ÌØÇÙÎÚÎÝ
ÒÇÃÚÎÝÜÚÎØÏ¦ÊÕßÑßÑÒÕÌÕØËÃ
ÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝ¡ËÚÇÃÞÓÏÕÑÇÏ
ËÖÇÔÇÖØÕÙÊÏÕØÃàËÏÚÏÝÇÔÇÍÔÜÙÚÏÑÁÝÏÑÇÔÄÚÎÚËÝÖÕßÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏ
ÍÏÇÔÇÇÔÚÏÒÎÌÛËÃÑÇÔËÃÝÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÎÝÑÒÇÙÏÑÂÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÑÕØßÌÇÃÕÁØÍÕÚÕÊËÆÚËØÕÓÁØÕÝÓÏÇÝÚØÏÒÕÍÃÇÝ
ÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄÚÕÑÕØßÌÇÃÕ
ËÖÃÙÎÝ¬ÕÚÕÆÔËÒ®ÑÇÏÚÕÈÈÇÊ×ÔÕËÐÕÒÕÛØËßÚÂÝ®ÑÇÏËÃÔÇÏ

ÊÕÓÎÓÁÔÕÙËÚÁÙÙËØÇÑËÌ¦ÒÇÏÇ
ÓËÚÕÑ¦ÛËÑËÌ¦ÒÇÏÕÔÇßÖÎØËÚËÃÚÏÝÛÁÙËÏÝËÔÄÝ¦ÒÒÕßÇÌÎÍÎÚÂÑ¦ÛËÌÕØ¦
ÑØÕÖÇÚ×ÔÚÇÝÙÚÇÄØÏÇÚÎÝ
ÇØÞÇÃÇÝÚØÇÍÜÊÃÇÝÎÇÔÇÍÔÜÙÚÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÕßËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÕÆ
ÇßÚÕÆÁØÍÕßÖØÕÑÇÒËÃÚÕÔÁÒËÕ
ÑÇÏÚÕÔÌÄÈÕÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÇÖÄÒßÚÎÑ¦ÛÇØÙÎÎÕÖÕÃÇÙßÔÚËÒËÃÚÇÏ
ÓÁÙÜÓÏÇÝÌÏÒÕÙÕÌÏÑÂÝÇÔÇàÂÚÎÙÎÝÑÏËÔÄÝÖßÑÔÕÆÇÒÒ¦ÇÖÄÒßÚÇÑÒÇÙÏÑÕÆÒÄÍÕßËÃÊÎÙÎÖÕß
ÖØÕÎÍËÃÚÇÏÚÎÝÇÌÂÍÎÙÎÝÚÕÖÕÛËÚËÃÚÕÔÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÙÚÕÔÖßØÂÔÇ
ÓÏÇÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÝÖØ¦ÐÎÝÖÕß
ÛÇËÖÏÌÁØËÏÚÎÔÇÔÇÍÔÜÙÚÏÑÂÕÏÓÜÍÂ!ÎÒËÞ¦ÔÚØÇÓÏÇÏÊÏÄÚßÖÎ
ÎØÜÃÊÇÎÕÖÕÃÇÙËÕÒÄÑÒÎØÕÚÕ
ÈÏÈÒÃÕÛßÓÃàËÏÎØÜÃÊÇÈÍÇÒÓÁÔÎ
ÇÖÄÇØÞÇÃÇÚØÇÍÜÊÃÇÇÌÕÆÖØ×ÚÇÑÒËÏÊ×ÛÎÑËÙÚÕßÖÔÕÊÜÓ¦ÚÏÄ
ÚÎÝÙÑÄÚÜÙËÚÕÔÖÇÚÁØÇÚÎÝÖßØÕÈÕÒ×ÔÚÇÝÚÕÔÚÁÙÙËØÏÝÌÕØÁÝ
ÓËÁÔÇÖËØÃÙÚØÕÌÕÑÇÏÆÙÚËØÇ
ÖËØÏÞÆÛÎÑËÓËÈËÔàÃÔÎÑÇÏÇßÚÕÖßØÖÕÒÂÛÎÑË©ÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝÛÇ
ÈØËÛËÃÓÁÙÇÙÚÕÔÑßÑË×ÔÇÓÏÇÝ
ßÖÕÞÛÄÔÏÇÝÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÝÖÕßÒËÏÚÕßØÍËÃÜÝÎÑÕÏÔÂÙßÍÑÕÒÒÎÚÏÑÂ
ÕßÙÃÇÚÜÔÚËÙÙ¦ØÜÔÑËÌÇÒÇÃÜÔ
ÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÔÇÈØËÏÚÇÇÃÚÏÇÑÇÏ
ÚÇÇÏÚÏÇÚ¦ÇßÚÂÝÚÎÝÇÖÁÒÖÏÊÇÝ
ÖØ¦ÐÎÝÄÙÕÎÇÌÂÍÎÙÎËÊØ¦àË-

Η φιλοσοφική ÑÑÇÊ³ii~Ñ{
È~ÌØÑÜÜÒÑÌÜÈ³Ñ~ÜÑ{~ÌØ
ÜÌoØV³Ñ~Ö¨{ÑTÑ¨Ñ~³i¨{³{~Ò
³ÈK{KÜËÈ

Το Μπουένος Αϊρες ÌØ³Ñ³ÖÉÉËÑ~Ò³ÈåÐÉ¨{~ÑÌØÉ{~Ñ³{~ÌØ~ÑÜÜ{³ÓTiØ³iØÑ¨³ÉÈËÜ

Το βιβλίο
επαναπροσδιορίζει
τις αναγνωστικές
ικανότητες
που απαιτούνται
για να αντιληφθεί
κανείς τη σημασία
της κλασικής
λογοτεχνίας.
ÚÇÏÙËÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÖÕßÇÔÇÊËÏÑÔÆÕßÔÚÇßÚÄÞØÕÔÇÑÇÏÚÏÝÉßÞÕÒÕÍÏÑÁÝÊÏÇÑßÓ¦ÔÙËÏÝÚÜÔÎØ×ÜÔ
ÓËÚÇÙÚÕÏÞËÏ×ÔÕÔÚ¦ÝÚËÝÙËÚÁÞÔÎ
¡ËÚÎÊÏËÏÙÊßÚÏÑÂÏÑÇÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÕ¦ÓÖÇÚÕËÏÙÞÜØËÃÈÇ-

ÛÏ¦ÙÚÎÔÉßÞÕÙÆÔÛËÙÎÄÒÜÔÚÜÔ
ÎØ×ÜÔÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÑÇÚÇÌÁØÔÕÔÚÇÝÔÇÑÇÚÇÛÁÙËÏÁÔÇÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÇØÍËÔÚÃÔÏÑÎÝ
ÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÓËÚÎÔÁÔÔÕÏÇØÍËÔÚÏÔÂ®ÔÇÖØÜÚÕÙÚÇÚËÃÜÝÙÆÓÈÕÒÕËÔÄÝÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ËÔÄÝÕßÚÕÖÏÑÕÆÓÁÒÒÕÔÚÕÝÚÙÏ
ÇÖÄÚÕ ÎÖÒÕÑÂÓËÚÇÖÎÊ¦
ÙÚÇÏÙÚÕØÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇÚÕß Õß
ÇÏ×ÔÇÄÚÇÔÕËÓÌÆÒÏÕÝÙÖÇØÇÍÓÄÝÊÕÑÏÓ¦àËÏÚÎÞ×ØÇÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÚÎÝÒËÞ¦ÔÚØÇÕØÃàÕÔÚÇÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÕÏÙÚÕØÏÑÄÑÇÏ
ÇÔÛØÜÖÕÍËÜÍØÇÌÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÙÚÕ
ÕÖÕÃÕÑÏÔËÃÚÇÏÎÇÌÂÍÎÙÎÚÕßÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝ
ÒËÞ¦ÔÚØÇÓÕÏ¦àËÏÔÇËÃÔÇÏ
ËÑËÃÔÎÎÕÖÕÃÇÑÒÂÛÎÑËÇÖÄÚÎ
àÜÂ¶ÂÑÇÒÆÚËØÇÎÃÊÏÇÇßÚÕÈÕÆÒÜÝÇÔÁÒÇÈË¶ÔÇÌÁØËÏÚÎÔÑ¦ÛÇØÙÎÙÚÕÔÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÄÏÙÚÄÑÇÏÎ

ÇßÚÕÑÚÕÔÃÇÚÎÝËÃÔÇÏ¦ØØÎÑÚÇÙßÔßÌÇÙÓÁÔÎÓËÚÎÔÑ¦ÛÇØÙÎÇßÚÂ
ÑÇÛ×ÝÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÛÇÙÎÓ¦ÔËÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÑÇÏÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÖÇÛÕÍÁÔËÏÇÝÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÝÚÎÝ
ÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇÄÒÜÔÇßÚ×ÔÕ
ÇÖËÒÖÏÙÓÁÔÕÝÁØÜÚÇÝÚÕß¡ÇØÚÃÔÍÏÇÚÎÔÒËÞ¦ÔÚØÇÖÕßÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÊËÙÓËßÚËÃÇÖÄÄÙÇ
ÚÎÈÇÙÇÔÃàÕßÔ©ÏÙßÔÕÓÏÒÃËÝÚÕß
¡ÇØÚÃÔÓËÚÕÔ¡ÖØÕÆÔÕÁÔÇÔ¦ÔÊØÇÖÕßßÖÂØÐËËØÜÚËßÓÁÔÕÝÓË
ÚÎÓÎÚÁØÇÚÎÝÒËÞ¦ÔÚØÇÛÇÊ×ÙÕßÔÚÕÏÙÚÕØÏÑÄÃÞÔÕÝÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÚÎÝÒËÞ¦ÔÚØÇÑÇÏÚÎÙÞÁÙÎ
ÚÎÝÓËÚÏÝÏÙÚÕØÏÑÁÝÙßÍÑßØÃËÝÚÎÝ
ËÖÕÞÂÝÚÎÝ

Εμμονική παράνοια
§ËßØÇÒÍÏÑÄÙÎÓËÃÕÚÎÝÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÝÎËÓÓÕÔÏÑÂÖÇØ¦ÔÕÏÇÚÕß
ÖÇÚÁØÇÚÎÝÒËÞ¦ÔÚØÇÚÕß¢ËØ-

Ô¦ÔÚÕÚÕÑËÃÓËÔÕÖÕßÍØ¦ÌËÏÑÇÏ
ÕÒÕÑÒÎØ×ÔËÚÇÏÚÎÔÎÓÁØÇÖÕßÛÇ
ÖËÛ¦ÔËÏÖÁØÇÇÖÄÚÎàÜÂÚÕßÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏËÃÔÇÏÖÇÙÏÌÇÔÂÝ
ÎÔÕÎÚÏÑÂÚÕßÊÏÇÚÇØÇÞÂÎÕÖÕÃÇ
ËÙÚÏ¦àËÚÇÏÙËÁÔÇÖÇØ¦ÒÕÍÕÓÃÙÕÝ
ÍÏÇÚÕßÝÚßÌÒÕÆÝÑÇÏÍÏÇÚÎÙÁÑÚÇ
ÚÜÔÚßÌÒ×ÔÖÕßÑßÈËØÔ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕÔÇÝÂØÜÇÝÍÕÎÚËßÚÏÑÄÝÖÇØ¦
ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏàËÏÙËÁÔÇÖÇØ¦ÒÒÎÒÕÖÇØÇÔÕáÑÄÙÆÓÖÇÔÔÇÙÆÓÖÇÔÄÓÜÝÄÖÕßÎËÐÁÍËØÙÎÑÇÏ
ÎÇÔÚÃÙÚÇÙÎÓÖÕØÕÆÔÔÇÍÃÔÕßÔ
ÚÕÓÕÔÇÊÏÑÄÄÞÎÓÇÊÏÇÌßÍÂÝÇÖÄ
ÚÎÔÇÔÇØÞÃÇÄÒÜÔËÑËÃÔÜÔÚÜÔÏÊËÕÒÕÍÏ×ÔÖÕßÑßÈËØÔÕÆÔÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÏÇÚÃÕ¦ÓÖÇÚÕÇßÚÄÙßÓÈÕÒÃàËÏ
ÇÒÒÎÍÕØÏÑ¦ÓÏÒ×ÔÚÇÝÍÏÇÚÎÔÚßÌÒÄÚÎÚÇ¬ÕÙÑÕÚ¦ÊÏËÔÕÞÕÖÕÏËÃ
ÜÝÇÃÚÏÕÚÎÝÚØÕÓËØÂÝÑÕÆØÙÇÝ
ÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÖØÕÝÚÎÔ¦ÈßÙÙÕ
ÚÜÔÑÕÙÓÕÛËÜØÏ×Ô
¡ÏÇËÒËÍËÃÇÍÏÇÚÎÔÇÖ×ÒËÏÇ
ÚÎÝÇÛÜÄÚÎÚÇÝÑÇÏÚÎÙßÔÇÃÙÛÎÙÎ
ÚÎÝËßÛÆÔÎÝ¡ÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÑÇÚ¦ÛËÙÎÍÏÇÚÕËÆÛØÇßÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÖÕßÙÎÓÇÚÕÊÕÚËÃ
ÚÎÔÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÖ¦ÒÎÓËÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÙÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇÚÎÝ
ÚØÁÒÇÝÔÇÁØÍÕÙÚÇÛÓÄÝÙÚÎÔ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÒÕÍÕÚËÞÔÃÇ

Sundays
WITH

H AKAΔΗΜΙΑ ΤΩΝ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

Raluca Georgiana Serban
ØëçìÜÕÖàìëáÜâíØëêíéĊ
85"OVNCFS
(SBOE4MBN
"VTUSBMJBO0QFO 2
8JNCMFEPO 2
ÜãâÞÜČăēČúxāĎèĈĈąĊýyĈĊüăēĉýąćċĉ
ÜãâÞîČēčúxāĎèĈĈąĊĀąyĈúăēĉýąćċĉ
ÜãâÞîČēčúxāĎèĈĈąĊĀąyĈúxąćĎĊü

àëéßÚàÞØÜÖêÜáÛéßèë
$03"-#":
ûwøČăďvvvõĐĊăČăďvv
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Ενα αληθινό
παραμύθι με
τη σφραγίδα
του Ταραντίνο
«Κάποτε στο... Χόλιγουντ»: η αμερικανική
πραγματικότητα συναντάει τον μύθο
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Σε μια σκηνή ÇÖÄÚÕÔËÒÇÌØ×ÝÐËÞÇÙÓÁÔÕÙÂÓËØÇÇÒÒ¦ËÐÇÏØËÚÏÑÄÍÍÒÁàÕ®ÚÕßÚÃÈËÔÄÔÚËØÓÖËØÍÑÕÖØÕÙÌ¦ÚÜÝËÑÒÏÖ×Ô
ÃÚËØ¢ÄÔÚÇØÜÚ¦ËÏÚÎÔËÇØÂÙßÓÖØÜÚÇÍÜÔÃÙÚØÏ¦ÚÕß!ÞËÏÝÖÕÚÁÕÔËÏØËßÚËÃÁÔÇÓÁØÕÝÄÖÕßÊËÔ
ÓÖÕØËÃÝÔÇÛßÓÎÛËÃÝÖ×ÝÁÞËÏÝÖ¦ËÏ"ÔÇÓÁØÕÝÚÕÕÖÕÃÕÃÙÜÝßÖ¦ØÞËÏÓÄÔÕÙÚÎÌÇÔÚÇÙÃÇÙÕßÖÕÒÆ
ÓÇÑØÏÔÄÖÕßÚÕÁÞËÏÝÙÞËÊÄÔÐËÞ¦ÙËÏÄÚÇÔÐßÖÔ¦Ý"©ÚÇÔÂÙÕßÔ
ËÑËÃÄÓÜÝÍÔ×ØÏàËÝÑÇÔÕÔÏÑ¦ÚÎ
ÍÒ×ÙÙÇÑÇÏÚÇÑÇÚÇÚÄÖÏÇßÚ¦
ÂÚÇÔÚÇ»Z©ÞÏÕÆÚËÑÇÔÇßÚÄ
ÚÇÔÓÄÔÕÚÕ ÑÇÏÎÇØÞÂÚÕß
 ÇßÚÄÂÚÇÔÄÒÕ®ÖÇØÇÖ¦ÔÜÓÕÔÇÊÏÑÂÖËØÏÍØÇÌÂÓÏÙÄÉßÞËÊËÒÏÑÄÚØÏÖÑÇÏÓÏÙÄÛØÂÔÕÝÍÏÇ
ÁÔÇÞÇÓÁÔÕÄÔËÏØÕÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÙßÔÕÉÃÙËÏÚÎÔÕßÙÃÇÑÇÏÚÎÝÔÁÇÝÚÇÏÔÃÇÝÚÕß ÕßÁÔÚÏÔ¬ÇØÇÔÚÃÔÕÖÕßÑßÑÒÕÌÕØËÃËÊ×ÑÇÏÒÃÍËÝ
ÎÓÁØËÝÙÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÇÃÛÕßÙËÝ
¬Õ ¦ÖÕÚËÙÚÕ²ÄÒÏÍÕßÔÚ®
ÓÇÝÚÇÐÏÊËÆËÏÙÚÕÕÝÔÚàËÒËÝÚÕß
  ÙËÓÏÇËÖÕÞÂÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÎÓËØÏÑÂ¶ÑÇÏÕÑÄÙÓÕÝ¶ÇÒÒ¦àËÏ
ÕØÏÙÚÏÑ¦ÑÇÏÄÖÕßÙÂÓËØÇÄÒÕÑÇÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÇÔÇÚØÁÞÕßÔÜÝÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÂÍÏÇÚÎÓËÚÁÖËÏÚÇÖÕØËÃÇ
ÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔ¢ßÙÏÑ¦ËÖËÏÊÂ
ÓÏÒ¦ÓËÍÏÇ¬ÇØÇÔÚÃÔÕÄÒÇÇßÚ¦ËÃÔÇÏËÒÇÌØ×ÝÑØßÓÓÁÔÇÇÒÒ¦ÖÕÒÆ
ÕØÇÚ¦ÙÚÕÔßÖÕÉÏÇÙÓÁÔÕÛËÇÚÂ
Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÄÔÕßÝÖÕÖÖÒÎØÕÌÕØÃÇÝÑÇÏÇÔÇÌÕØ×ÔÙËÁÔÇÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄËÖÃÚËßÍÓÇÖÕßÙßÞÔ¦
ÖØÕÑÇÒËÃÊÁÕÝÊÃÞÜÝÔÇßÖÕÒÕÍÃàÕßÓËÑÇÏÚÎÔËÑÚßÌÒÜÚÏÑÂÒ¦ÓÉÎ
ÚÜÔÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚ×ÔÚÕß

Λαμπερή σύμπραξη
©ÏÊÆÕÑÕØßÌÇÃÕÏÙÚÇØÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝËÕÔ¦ØÔÚÕÔÚÏ ¦ÖØÏÕÑÇÏ
¡ÖØÇÔÚÏÚÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÓÇàÃÓÖØÕÙÚ¦ÇÖÄÚÎÔÑ¦ÓËØÇÑÇÏÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇËÃÔÇÏÇÔÇÓËÔÄÓËÔÇÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄ±ÖÕÊÆÕÔÚÇÏ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÚÕÔªÏÑ§Ú¦ÒÚÕÔÁÔÇÔ
ÚÎÒËÕÖÚÏÑÄÇÙÚÁØÇÖÕßÇØÞÃàËÏÔÇ
Þ¦ÔËÏÚÎÔÖÃÙÚÎÙÚÕÔËÇßÚÄÚÕß

ÑÇÏÚÕÔ ÒÏÌ¡ÖÕßÛÓÄÔÏÓÕÑÇÙÑÇÔÚÁØÑÇÏÑÇÒÄÌÃÒÕÕÕÖÕÃÕÝ
ÖØÇÑÚÏÑ¦ÌØÕÔÚÃàËÏÑ¦ÛËÚÕßÇÔ¦ÍÑÎ©ÏÊßÕÚÕßÝÉ¦ÞÔÕßÔÛÁÙÎÙË
ÁÔÇÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÄÞ×ØÕÖÕßÇÒÒ¦àËÏØÇÍÊÇÃÇÑÇÏÚÕßÝËÑÖÒÂÙÙËÏê
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÊÃÖÒÇÙÚÎÈÃÒÇÚÕß
ªÏÑÓËÚÇÑÕÓÃàËÏÁÔÇÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔàËßÍ¦ØÏ!ËÃÔÇÏÕªÄÓÇÔÕÒ¦ÔÙÑÏÑÇÏÎÎÛÕÖÕÏÄÝ¦ØÕÔ¬ÁÏÚ
¡¦ØÍÑÕªÄÓÖÏÎÕÖÕÃÇÜÝÍÔÜÙÚÄÔËÑËÃÔÕÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÛÇÊËÞÚËÃÊÕÒÕÌÕÔÏÑÂËÖÃÛËÙÎÇÖÄÚÕßÝ
ÇÑÕÒÕÆÛÕßÝÚÕß¬ÙÇØÒÝ¡¦ÔÙÕÔ
²ØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÇßÚÄÚÕÚËÒËßÚÇÃÕËÖËÏÙÄÊÏÕÙÇÔÚÕÚËÒÏÑÄ
ÊÕÞËÃÕ®ÖÕßÛÇÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÚÕ
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄÓËÃÍÓÇÚÕßÕ¬Ç-

Λεονάρντο ντι Κάπριο
και Μπραντ Πιτ τραβούν
όλα τα βλέμματα
με τις ερμηνείες τους, σε
βαθμό που ίσως αδικούν
το υπόλοιπο καστ.
ØÇÔÚÃÔÕÇÔÇÙÑËß¦àËÏÇÖÕÒÇßÙÚÏÑ¦ÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÄÖÜÝËÃÞËÑ¦ÔËÏ
ÑÇÏÙÚÕ0UNSV\YPV\Z)HZ[LYKZ®
ÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝÁÔÇÊÏÇÙÑËÊÇÙÚÏÑÄÙÞËÊÄÔÚØÃÜØÕÑÇÚ¦ÚÕÕÖÕÃÕ
ÙßÓÈÇÃÔÕßÔÚÇÖ¦ÔÚÇÑÇÏÚÃÖÕÚÇ
ÖÄÚÎÒËÖÚÕÓËØËÏÇÑÂÇÔÇÙÆÙÚÇÙÎÚÕßÕÝÔÚàËÒËÝÚÎÝËÖÕÞÂÝ
ÓÁÞØÏÓÏÇÇÖÒ¦ÇÖËØÃÍØÇÖÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÕÔ¡ÖØÕßÝÏÑÇÏÚÎ
ÙËÑ¦ÔÝÙËÓÏÔ¦ØÏÕÙÚÇÒÎÓÁØÏÇÚÕß
¡¦ÔÙÕÔÕ¬ÇØÇÔÚÃÔÕÌÚÏ¦ÞÔËÏÓË
ÚÕÔÌÇÑÄÚÕßÁÔÇÞÕÒÏÍÕßÔÚÏÇÔÄ
ÖÇØÇÓÆÛÏÓËßÒÏÑ¦ÜÙÚÄÙÕÖÁØÇ
ÍÏÇÖÁØÇÇÒÎÛÏÔ¦
©ÏÊÆÕÙÚÇØÚØÇÈÕÆÔÖ¦ÔÜÚÕßÝ
ÄÒÇÚÇÈÒÁÓÓÇÚÇÓËÚÏÝËØÓÎÔËÃËÝ
ÚÕßÝÙËÈÇÛÓÄÖÕßÃÙÜÝÇÊÏÑÕÆÔ
ÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕßÝÇÖÄÚÕßÝÑÇÛÄÒÕß
ÚßÞÇÃÕßÝßÖÄÒÕÏÖÕßÝÑÇÛ×ÝÖËØÏÊÏÇÈÇÃÔÕßÔÙËÇßÚÄÔÚÕÔÖÇØ¦ÐËÔÕ
ÑÄÙÓÕÚÕÔÕÖÕÃÕÓËÊßÙÑÕÒÃÇÖÏÇ
ÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÔ¡ÏÇÖÇÏÊÕÆÒÇÎÛÕÖÕÏÄÝÓÏÒ¦ËÏÑßÔÏÑ¦ÙÇÔÓÖÇØÕßÚÕÑÇÖÔÏÙÓÁÔÕÝÈËÚËØ¦ÔÕÝËÔ×Õ

Η πανέμορφηÒ¨o~,ÌÐ{ÉÑ¨~É{³i.Ò¨0Ó{³ViÚ{ÌwÐ³ÓÜ~Ñ{Ö³¨×³È,ÌÐÑ(ÜÒ~{VÈK¨Úi~É³ÉË~É³¨³iØÈÌÚÉiØÒ

Κάτι σάπιο υπάρχει
στο «βασίλειο» της
μεταβατικής Αμερικής

Ο Αλ Πατσίνο~ÒÉ{³Ù{~Ì³ÈÓ¨ÑÐÑVÉ¨ÌÜ K¨ÑËÈÑ¨ÑooÖVÑ
Ç³ÑÌØ×Ì¨Ø³{ÐÊØ³iÉTÊ
ÒÏÌØÜÚ¦ËÏÓÏÇÔËÇØÂÞÃÖÏÙÙÇÖÄÙÜÔÞØÄÔÜÔËÃÔÇÏ¶ÙÞËÊÄÔÇÑÕÆÝ
ÚÕÔ¬ÇØÇÔÚÃÔÕÔÇÍËÒ¦ËÏËÏØÜÔÏÑ¦¶
ÖØÕÚÕÆÚÎÈ¦ÒËÏÙÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕ
ËÖÕÞÂÚÜÔÒÕßÒÕßÊÏ×ÔÑÇÏÚÎÝ
ÇÛÜÄÚÎÚÇÝÁÞËÏÚËÒËÏ×ÙËÏÇÔËÖÏÙÚØËÖÚÃ

Αρρωστημένο κλίμα
ËÔÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÄÓÜÝÓÄÔÕÕ
ÇÒÏÌÕØÔÁàÕÝZ\PNLULYPZÊÎÓÏÕßØÍÄÝÓËÇßÚÂÚÎÔÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÂ
ËÖÕÞÂØÏÔÇÖÄÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
ËÃÊÇÓËÚÕÔÖÕÒÆÇÚÓÕÙÌÇÏØÏÑÄ
ØÃÍÑÏÖÇÚÕßÑÇØÚÁÒ®ÌÏÒÓÚÕ
ÕÖÕÃÕËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÙÚÕÙÑÒÎØÄÕÝ
ÔÚàËÒËÝÚÜÔÇØÞ×ÔÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß ËÑËÃÄÖÕßÚÕÄÔËÏØÕ
ÚÕßÙÞËÊÏÇÙÚÂÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ¬àÕÔ
§ÚËÒÄØÏÇÔÖÁÌÚËÏÙËÚÕÃÞÕ¬ÕÃÊÏÕ
ÇØØÜÙÚÎÓÁÔÕÑÒÃÓÇÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÙËÖÕÒÏÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕÈÒÁÖÕßÓËÑÇÏÙÚÎÔÔÕÞÂÚÕß ÁÔËÔÚÏ®
ÚÕÖÕÛËÚÎÓÁÔÎÇÑØÏÈ×ÝÚÕ  
ÎÕÖÕÃÇÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÓËÚÎÔßÖÄ-

ÛËÙÎÖÕß¦ÒÒÇÐËÚÎÔÑÇØÏÁØÇÚÕß
ÔËÄÚËØÕßÓÁÒÕßÝÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝ
¬ËÔÚ ÁÔËÔÚÏ§ÜØÃÚËØÇÓÁÙÇÙÚÎ
ÌËÚÏÔÂÞØÕÔÏ¦ËÃÞÇÓËÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÚÕÞØÕÔÏÑÄÚÎÝÊØ¦ÙÎÝÚÕß
¬ËÔÚ¡Ö¦ÔÚÏËÔÄÝ¦ÒÒÕßÊÏ¦ÙÎÓÕß
ÙÃØÏÇÒÑÃÒËØÓËËßÛËÃËÝÇÔÇÌÕØÁÝ
ÙÚÎÔÃÊÏÇËÖÕÞÂ
ÖÏÖÒÁÕÔÚÇÏÔÃËÝÄÖÜÝÚÇÕÙÑÇØÏÑ¦Ø¦ÙÏÔÕÈÏÈÒÃÕ®ÔÎÕÊÄÝ
¡ÖÏÒÓÖÕØÕÆÙËÔÇÓÏÒÂÙËÏ®ÑÇÏ
ÇØËÃÙÌØÎÙÎ®ÄÒËÝÚÕÖÕÛËÚÎÓÁÔËÝÙÚÎÊËÑÇËÚÃÇ  
ÇÔÇÊËÏÑÔÆÕßÔÚÎÌßÒËÚÏÑÂÊÏ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÖØ¦ÍÓÇÚÕÝÄÖÜÝÇßÚÂ
ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÓËÚ¦ÚÇÑÏÔÂÓÇÚÇ
ÖËØÃÏÙÄÚÎÚÇÝÑÇÏÚÎÊÕÒÕÌÕÔÃÇ
ÚÕß¡¦ØÚÏÔÕÆÛËØ ÏÔÍÑ¬ÁÒÕÝ
ÖØÕÇÔÇÍÍÁÒÒÕÔÚÇÝÑÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÔ
ÚØÄÖÕÚÕÔ¬ÇØÇÔÚÃÔÕÑÇÏßÏÕÛËÚ×ÔÚÇÝÚÎÔÇÏÙÛÎÚÏÑÂÚÕßÚÕÖËØßÙÏÔÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔÇÒÒ¦¦ÔÏÙÕ
ÆÙÑÕÒËÝ×ØËÝÙÚÕÒªÕÇÍÏ¦Ò®
Ñ¦ÔËÏËÖÃÙÎÝËßÛËÃÇÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÎÔ
ËÖÕÞÂ¡¦ÔÙÕÔ

Οπως ÓÇØÚßØ¦ËÏÑÇÏÕÚÃÚÒÕÝÄÒÇ
ÙÚÎÔÚÇÏÔÃÇÚÕß¬ÇØÇÔÚÃÔÕÑÏÔÕÆÔÚÇÏÍÆØÜÇÖÄÚÕÔÒÇÓÖËØÄÓÏÑØÄÑÕÙÓÕÚÕß²ÄÒÏÍÕßÔÚÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÖÁØÇÙËÚÄÚË
ÚÎÊÏÑÂÚÎÝÓËÚ¦ÈÇÙÎËÖÇÔËÌËßØÃÙÑÕÔÚÇÝÚÕÔËÇßÚÄÚÎÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÑÌØ¦ÙËÏÄÔËÏØÇÑÇÏÇÔÎÙßÞÃËÝÖÕßÍËÔÔÂÛÎÑÇÔÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÇÍ×ÔËÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÌÜÚÏ¦ÚÕßÏËÚÔ¦ÓÑÎÔÕÛÁÚËÝÄÖÜÝÕÑÕØÙÁàËÕ ÄÖÕÒÇÕ
¡ÖØ¦ÏÇÔÔÚË¦ÒÓÇÑÇÏÕ¬àÕØÚà
ÕÆÑÇÝÁÍÏÔÇÔÕÏÈÇÙÏÑÕÃËÑÌØÇÙÚÁÝÚÎÝÔÁÇÝËÖÕÞÂÝÎÕÖÕÃÇËÒ¦ÞÏÙÚÎÙÞÁÙÎËÃÞËÓËÚÎÔÇÔËÓËÒÏ¦
ÑÇÏÚÕÓÖØÃÕÚÎÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝÖËØÏÄÊÕß©ÞÏÚßÞÇÃÇÙÚÕ ¦ÖÕÚË
ÙÚÕ²ÄÒÏÍÕßÔÚ®ÕÃÊÏÕÝÕ¬ÇØÇÔÚÃÔÕÊÃÔËÏÁÔÇÖÁØÇÙÓÇÙÚÕÔÒ
ÇÚÙÃÔÕÎÛÕÖÕÏÄÖÕßËÔÙ¦ØÑÜÙË
ÄÙÕÒÃÍÕÏÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÓËÚ¦ÈÇÙÎÊËÔÕÙÚÇÒÍÃÇÚÕßÖÕßÖÕÚÃàËÏÙÞËÊÄÔÑ¦ÛËÖÒ¦ÔÕÊËÔËÃÔÇÏ
ÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÍÏÇÄÙÇÞ¦ÛÎÑÇÔÇÒÒ¦
ÇÑØÏÈ×ÝÍÏÇÚÎÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÜÔÇÒÒÇÍ×Ô©ÖÜÝËÃÖÇÓË
Ö¦ÔÚÜÝÑ¦ÚÜÇÖÄÚÎÍßÇÒÏÙÓÁÔÎ
ËÖÏÌ¦ÔËÏÇÖÕß¦ÒÒÜÙÚËÒÇÚØËÆËÏ
Õ¬ÇØÇÔÚÃÔÕÑØÆÈËÚÇÏÑ¦ÚÏÙ¦ÖÏÕ
ÑÇÏÖÇØÎÑÓÇÙÓÁÔÕ¬ÕÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÌÏÒÓËÃÔÇÏÍËÓ¦ÚÕÇÖÄßÖÁØÕÞÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÇËÖÕÞÂÝÕÔËÏØÏÑ¦
ÙÖÃÚÏÇÓËÖÏÙÃÔËÝ¶Ñ¦ÔÕßÓËÓÏÇ

ÈÄÒÚÇÑÇÏÇÖÄÚÎÔÖËØÃÌÎÓÎÈÃÒÇ
ÚÕßÒËáÓÖÄÏ²ÏÕß²ÁÌÔËØ¶ÑÕÑ
ÄÓÜÝÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÊËÔÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÙËÇÑØÏÈ×ÝÇÔ¦ÒÕÍÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
©ÈËÚËØ¦ÔÕÝÚÕßÏËÚÔ¦Ó ÒÏÌ
ÇÔÑÇÏÖ¦ÔÚÇÞÇÓÕÍËÒÇÙÚÄÝËÃÔÇÏ
ÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÁÔÇÝÙÚÏÍÓÇÚÏÙÓÁÔÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßàËÏÙËÚØÕÞÄÙÖÏÚÕÓËÓÄÔÎÖÇØÁÇÚÕÔÙÑÆÒÕ
ÚÕßÄÙÕÍÏÇÚÕÔªÏÑ§Ú¦ÒÚÕÔÇßÚÄÝ
ÖËØÔ¦ËÏÚÏÝÔÆÞÚËÝÚÕßÖÃÔÕÔÚÇÝÓÁÞØÏÒÏÖÕÛßÓÃÇÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÑÕÏÓÎÛËÃÏÕÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÂÑÇÏ¦ÈÕÒÎ
Ö¦ÔÚÜÝËÃÔÇÏÎËÏÑÄÔÇÚÎÝÔËÕÒÇÃÇÝÑÇÓÁÔÎÝ®ÑÇÏÊÃÞÜÝÙÑÕÖÄÔÇ
ÇÑÕÒÕßÛËÃÖÇØÇÔÕáÑ¦ÕØ¦ÓÇÚÇÙÇÔ
ÚÕß¡¦ÔÙÕÔÖËØÃÖÕßÄÖÜÝËÃÞËÖËØÏÍØ¦ÉËÏÖØÕÌÎÚËÆÙËÏÓÃÇÊËÑÇËÚÃÇÖØÏÔÕÒËÔÑÃÔÙÓÖËØÍÑÙÚÎÔ
ÇØÞÂÚÕß©ßØÒÏÇÞÚÕÆ®
ÙÎÓËØÏÔÂÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÒÕÍÕÚËÞÔÃÇËÖÏÙÚØÁÌËÏËÖÃÙÎÝÙÚÏÝ
ÊËÑÇËÚÃËÝÚÕß ÑÇÏÚÕß 
ÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙËÏÚÏÙßÔÁÈÎÚÄÚËÙßÔÊÁÕÔÚÇÝÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÓËÚÕÙßÒÒÕÍÏÑÄÍÏÇÔÇÚÕÇÍÑÇÒÏ¦ÙËÏÂÃÙÜÝÑÇÏ
ÔÇÚÕÐÕØÑÃÙËÏ
©¬ÇØÇÔÚÃÔÕÊËÔÔÏ×ÛËÏÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÇÖÒ×ÝÔÇÇÌÎÍÎÛËÃÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÇÒÒ¦ÙÇÔÖÇÔÚÕÊÆÔÇÓÕÝÓßÛÕÖÒ¦ÙÚÎÝÔÇÚÎÔÐÇÔÇÍØ¦ÉËÏÑÏ
ÇßÚÄÖËØÏÁØÍÜÝÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÌÏÒÓ
ÙËÇÌÂÔËÏÓËÑ¦ÖÕÏÇÓËÒÇÍÞÕÒÃÇ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Του ΝΙΚΟΥ

Α. ΔΟΝΤΑ

Δύο νέοι τσελίστες σε ένα πολλαπλά ενδιαφέρον πρόγραμμα
ÂÚÇÔÄÞÏÓÄÔÕÚÕÔÏÑ¦ÇÒÒ¦ËÖÏÖÒÁÕÔËÖÁÔÊßÇÔÙÚÎÓËÒÜÊÃÇÑÇÏ
ÙÚÕÙßÔÇÃÙÛÎÓÇ
ßÚÄßÖÕÍØÇÓÓÃÙÚÎÑËÏÊÏÇÃÚËØÇÑÇÏÇÖÄÚÕßÝÊÆÕËÐÇÏØËÚÏÑÕÆÝ
ÚÙËÒÃÙÚËÝÚÕÔ¡ÏÞ¦ÒÎ²ÄÏÖËÒÙÚÕ
ÖØ×ÚÕÓÁØÕÝÑÇÏÚÕÔ¢ËØÔ¦ÔÚÕ§ÃÔÇÙÚÕÊËÆÚËØÕÐÕÏÑËÏÜÓÁÔÕÝÓË
ÚÕÑÒÇÙÏÑÄØËÖËØÚÄØÏÕÕÖØ×ÚÕÝ
ËØÓÂÔËßÙËÓËÜØÇÃÕÓËÙÚÄÑÇÏ

Εργα γραμμένα
μετά το 1950 φανέρωσαν
το εύρος του ρεπερτορίου και τις δυνατότητες
του τσέλου.

Χόιπελ Ñ¨{³É¨Ò~Ñ{ ËÑÑ¨ÈËÑÑÖoT¨ÑÓ¨oÑ~Ñ{ÈÐËÜiÑ
ÙiÐ{È¨o{~ÒÐÉ³Ñ¨ÉÜÚÌ

ÁÔÚÕÔÇÖÇÒÒÄÓËÔÕÂÞÕÚÎÕÔ¦ÚÇ
ÍÏÇÙÄÒÕÚÙÁÒÕÚÕßÃÍÑËÚÏÑÇÏÓË
ÓËÍ¦ÒÎÚØßÌËØÄÚÎÚÇÚÕÇÔ¦ÒÕÍÕ
ÙÆÍÞØÕÔÕÁØÍÕÚÎÝ ÇÔÚÃÍÏÇËáÔÇÒÄÈÇÙßÔÛÁÚØÏÇÝÇÖÄÚÕ

àËØÓÖÇáÚà¦ÔÏÇÓÕØÌ×ÔÕÔÚÇÝÚÏÝ
ÌØ¦ÙËÏÝÓËËßÍÁÔËÏÇÑÇÏÓËÚÎÔÃÊÏÇ
ÇÏÙÛÎÚÏÑÂÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÛÇÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏàËÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÙÆÔÛËÙÎ
ÚÎÝÑÒÇÙÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕßÕ²ÄÏÖËÒ

PUBLICITY

Αφιερωμένη ÙÚÕÚÙÁÒÕÂÚÇÔÎÖØ×ÚÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕßÕßÒÃÕßÙÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦ÒÛÎÔ×Ô ÕØÆÌÜÙÎÚÜÔ
ÊØÇÙÚÎØÏÕÚÂÚÜÔÚÕßÏÕÏÕ¡Ç
ÙÚÎÔÛÂÔÇÂÚÇÔÎÙßÔÇßÒÃÇÓË
ÚÏÝÁÐÏÕßÃÚËÝÍÏÇÚÙÁÒÕÚÕß¡ÖÇÞ
ÙÚÕØ×ÊËÏÕÚÕÔÃÊÏÕÞ×ØÕÊÆÕ
ÈØÇÊÏÁÝÇØÍÄÚËØÇÕÇÔÑÏÍÁÔ ËØ¦ÝËØÓÂÔËßÙËÚÇÃÊÏÇÁØÍÇÞÕØÕÍØÇÌÎÓÁÔÇÇÖÄÚÎÔÔË¬ËØÁàÇ
ÔÚË ËØÙÓÁÑËØÇØ¦ÒÒÎÒÇÙÚÕ
¥ÊËÃÕÛÎÔ×ÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÚØËÏÝÈØÇÊÏÁÝÓËÔÁÕßÝÒÒÎÔËÝ
ÚÙËÒÃÙÚËÝßÚÂÚÎÝÎÝÕßÒÃÕß
ÙÚØ¦ÌÎÑËÙÚÕÙÆÍÞØÕÔÕØËÖËØÚÄØÏÕÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÝÁØÍÇÇÖÄÚÕ
ÊËÆÚËØÕÓÏÙÄÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇÁÜÝ
ÑÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÙÆÍÞØÕÔÇ
ÇØ¦ÚÇÒÏÍÄÚËØÕÍÔÜÙÚ¦ÕÔÄÓÇÚÇÚÜÔÙßÔÛËÚ×ÔÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÚÕÑÕÏÔÄÊËÔÇÖÕÛÇØØÆÔÛÎÑËÑÇÏÎÇÃÛÕßÙÇÍÁÓÏÙË©Ï
ÌÏÒÄÓÕßÙÕÏÇÖÕàÎÓÏ×ÛÎÑÇÔÖÕÒÒÇÖÒ¦ÑÇÛ×ÝÊÏÇÖÃÙÚÜÙÇÔÄÚÏ
ÙÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÚÇÁØÍÇ

ÇÔÁÊËÏÐËÚÏÝÊÆÕÜØÇÃËÝÓËÒÜÊÃËÝ®ÓËÕßÍÍØÏÑÄ¦ØÜÓÇÖÕßÙßÔËÏÊÎÚ¦ÙßÔÁÛËÙËÍÏÇÚÕÖØ×ÚÕ
ÓÁØÕÝÚÕßÁØÍÕßÕÃÍÑËÚÏËÖÎØËÇÙÓÁÔÕÝÇÖÄÚÕÔ¡Ö¦ØÚÕÑ

ÊËÐÏÕÚËÞÔÃÇÚÕßÊËÆÚËØÕßÓÁØÕßÝ
 ÇÖØÃÚÙÏÕ®ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÚÎÑËÓË
ÌßÙÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏ¦ÔËÙÎËÄÒËÝÚÏÝ
ÖØÕÚ¦ÙËÏÝÚÕß²ÄÏÖËÒßÖÂØÞËÕ
ÊÏ¦ÒÕÍÕÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÑÒÇÙÏÑÂ
ÑÇÏÚÎÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂ®ÓÕßÙÏÑÂ
ËÃÚËËÖØÄÑËÏÚÕÍÏÇÚÕÔÚØÃÚÕÇÖÄ
ÚÕßÝÖÚ¦ÙÑÕÖÕÆÝÖÕßÇÑÕÆÍÕÔÚÇÏÙÚÎÔ ÃÔÇ®ÚÕß¡ÖØ¦ÏÚËÔÍÑ
ËÃÚËÍÏÇÚÕÔ²ÇÔÏ×ÚÏÑÕ®ÇÖÄÚÎÔ
 ØÎÚÏÑÂÙÕßÃÚÇ®ÚÎÝÌÎÝ¡ÇØÑÕßÒ¦ÑÎÑÇÏÚÎÕßÃÚÇÍÏÇÙÄÒÕ
ÚÙÁÒÕÚÕß ÇÚÇÒÇÔÕÆÇÙÖ¦Ø ÇÙÇÊÄÚÕÓÄÔÕÁØÍÕÇÖÄÚÕÖØ×ÚÕ
ÓÏÙÄÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇ
©¢ËØÔ¦ÔÚÕ§ÃÔÇÕÊËÆÚËØÕÝ
ÚÙËÒÃÙÚÇÝÚÎÝÈØÇÊÏ¦ÝÑÏÔÂÛÎÑË
ÙË¦ÒÒÕÓÂÑÕÝÑÆÓÇÚÕÝ¡ËÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÍ¦ÒËÝËßÑÕÒÃËÝÑÇÏÓÕßÙÏÑÄÚÎÚÇËÖÁÒËÐËÔÇÙßÙÚÎÛËÃ
Ó¦ÒÒÕÔÜÝÊÎÓÏÕßØÍÄÝÖÇØ¦ÜÝ
ËØÓÎÔËßÚÂÝ©¡ÖÇÞÑÇÏÕÏÙÕßÃÚËÝÚÕßÇÔÂÑÕßÔÙÚÇÏËØ¦®ÓÕßÙÏÑ¦ÑËÃÓËÔÇÇÒÒ¦Õ§ÃÔÇÓÕÏ¦àËÏ
ÔÇÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎÇÖÄÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ

ÚØÄÖÕÁÑÌØÇÙÎÝÚÙÏÇÑÕÆÙÇÓË
ÚÎÔÖËØÃÌÎÓÎÇØÇÓÖ¦ÔÚÇ®ÇÖÄ
ÚÎÔÚØÃÚÎÕßÃÚÇÓËÖËÏØÇÍÓÁÔËÝ®
ÇØÓÕÔÃËÝÑÇÛ×ÝËÖÃÙÎÝÇÑÄÓÇÁÔÇ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÚÕß§ÃÔÇËÓÖÔËßÙÓÁÔÕ
ÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÑÇÏÚÎÔÁÑÚÎÕßÃÚÇÍÏÇÙÄÒÕÚÙÁÒÕÚÕß¡ÖÇÞÑÕÆÙÇÓËÑÇÏÚËÒËÃÜÝÖØÜÚÄÚßÖÕ§ÃÔÇ!
ÚÕÁØÍÕÚÕßÕÆÍÑÒÇ®ÙÚÕÕÖÕÃÕ
ÙßÔÕÓÏÒÕÆÙÇÔÓËÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÚØÄÖÕÙÚÕÏÞËÃÇÖÕÖÁÛÔÏÑÑÇÏÑÒÇÙÏÑÂÝÓÕßÙÏÑÂÝÄÖÜÝËÖÃÙÎÝÚÕÒÏÍÄÚËØÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÊËÐÏÕÚËÞÔÏÑÄ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÓËÚÃÚÒÕÞÏàÕÌØÁÔËÏÇ®
ËÑÌØÇÙÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÓÕßÙÏÑÕÆ
Ì¦ÔÎÑËÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÚÎ
ÓËÚÇÍØÇÌÂÍÏÇÚÙÁÒÕÚÎÝØÏÇÝ
ÚÕßÍÏÇÙËÓÏÕÆ®ÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÃÇÝ
ÕßØàÂËÓÖÔËßÙÓÁÔÎÝÇÖÄÚÕÑßÖØÏÇÑÄÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÄ¬ÕÍÏÇÙËÓÃ
ÙÚÎÔÖÄØÚÇÙÕß®
ÑÇÚ¦ÒÎÐÎÚÎÝÈØÇÊÏ¦ÝÓËÑÕÓÓ¦ÚÏÇÍÏÇÊÆÕÎÒËÑÚØÏÑ¦ÚÙÁÒÇÑÇÏ
ÑØÕßÙÚ¦ÁÓÕÏÇàËÙÇÔÇÖÄ¦ÒÒÎ
ÙßÔÇßÒÃÇ

Εκπαίδευση

Πρυτάνεις πανεπιστημίων επισημαίνουν τους στόχους και τις προκλήσεις
στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην ανώτατη εκπαίδευση
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